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A ideologia do existente na
Leitura de Montanha Mágica de Thomas Mann
Por Jacob (J.) Lumier

Apresentação

A sociologia da literatura do século vinte elabora
sobre as linhas básicas da evolução histórica e da situação do romance moderno em sua ambiguidade, como
técnica de comunicação, descrevendo as variações
composicionais mais significativas a respeito da posição do narrador, do elemento personagem e da relação
com o leitor, com destaque para o monólogo interior.
Os seguintes modelos de romance são diferenciados: a) – o romance com herói problemático individual; b) – o romance com herói problemático coletivo,
que é o caso presente; c) – o romance com ausência de
sujeito, correspondendo este à literatura de avant-garde.
No presente ensaio, tenho em conta a divergência
entre os críticos marxistas Lukacs1 e Ernst Bloch2.
Outubro de 2010 / março de 2018
Jacob (J.) Lumier
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

1 Lukács Georg: "Thomas Mann", Paris, Maspero, 1966, "La Signification Présente du Realisme Critique", Paris, Gallimard, 1960
2 Bloch, E. "Héritage de ce Temps", Paris, Payot, 1978, 390 pp
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A ideologia do existente na Leitura de Montanha Mágica de
Thomas Mann
Por Jacob (J.) Lumier

Epígrafe

A literatura satisfaz uma necessidade cultural não
utilitária, a saber: o valor literário.

Introdução: Thomas Mann e o Altermundialismo

Certos leitores de Thomas Mann e outros intérpretes da vida intelectual dos anos de 1920 já assinalaram
a crítica do ambiente urbano-industrial tornado inóspito como traçado original de Montanha Mágica. Todavia, nem todos gostariam de reconhecer no Thomas
Mann romancista da classe burguesa um precursor ou
mais ainda pioneiro da consciência ambientalista,
muito menos o protótipo de um ecologista militante.
Certo, no escrito, não há levantamento de dados
mensurando o alcance prejudicial da poluição sobre a
população das cidades, nem sugestões de medidas
para reduzi-la.
Trata-se de um romance inspirado na crise do individualismo liberal e sobre o mesmo elaborado, onde é
ausente a perspectiva militante e até mesmo a crítica
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social direta, em que pesem os debates ideológicos entre notados personagens marcadamente cerebrais.
Sem embargo, a narrativa tem alcance crítico por
retratar no contexto da época o drama dos indivíduos
atingidos pela poluição e, por esta razão, debilitados:
"Montanha Mágica" trata da forma de vida de pessoas
impossibilitadas em residir na cidade industrial por
quererem evitar a degeneração de sua saúde.
Ali é retratada a sociabilidade dos convivas nos círculos sociais de um sanatório montanhês para a recuperação de enfermidades pulmonares, frequentes à
época. O romancista elabora com profunda sensibilidade e refinamento tal circunstância de afastamento
em busca do ar leve, rarefeito e puro das montanhas
frias (havia muitos sanatórios à época), para, desta
forma conveniente, configurar em simetria a distância
estética imprescindível à autêntica obra de arte.
Com certeza, tal romance com motivo nos convivas
enfermos da poluição, por si só constitui um valor crítico de atualidade ambientalista, mas o fato de que o
sanatório esteja em Davos acrescenta um aspecto simbólico pelo qual o romance de Thomas Mann contribui notadamente para a crítica social pelo altermundialismo.
O Fórum Mundial e a Montanha de Thomas
Mann
►Com efeito, em acordo com alguns argutos comentaristas, podem dizer que, em 1970, o criador da
proposta de reunir anualmente no monte Davos, de
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Suíça, os principais líderes econômicos europeus, a
fim de promover a indústria do continente, não imaginava que, ao passar do tempo, Davos se constituiria
no símbolo latente da economia global e das inquietações das nações poderosas, tornando-se o Fórum
Mundial Econômico.
Local em que se desenvolve "Montanha Mágica", de
Thomas Mann, Davos tornou-se o albergue para os
donos do dinheiro, hospital onde estadistas, banqueiros, economistas e outros especialistas analisam as enfermidades que ameaçam o mundo capitalista.
O fórum da "montanha mágica" houve por aglutinar a
atenção dos responsáveis do destino do orbe, centrando suas agendas nos temas do desenvolvimento
global. Basta ver os assuntos debatidos na última década: "A Nova direção da liderança (1991)"; "Cooperação e Mega competição (1992)"; "A recuperação Global (1993)"; "Redefinição dos pontos básicos da Globalização (1994)"; "Globalização da Economia Mundial (1996)"; "O Impacto da Globalização (1999)"; "Internet e a Engenharia Genética (2000); "Como manter
o crescimento e criar pontes que terminem com as divisões: um marco de ação para o futuro global (2001)";
“Liderança em tempo de fragilidade: uma visão para
um futuro comum (2002)”.
Seja como for, o tema que inquietou mesmo os novos convivas de Davos foi o relatório de que o aquecimento da Terra levaria a economia mundial a encolher-se em 20%. O volumoso "informe Stern" conclui
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com expressões dramáticas: "Nuestras acciones actuales y de
las próximas décadas podrían crear el riesgo de que se produzca una
importante perturbación de las actividades económicas y sociales,
cuya escala sería comparable a la asociada con las grandes guerras y
depresión económica de la primera mitad del siglo XX".

Mas não é tudo. Na outra face de "Davos-fórum da
economia", se estabeleceu uma passarela onde fascina
desfilar, e, além de prescreverem as fórmulas para fortalecer as transnacionais da globalização, os personagens dos altos cargos que ali pagam para circular se
acreditam elevados ao esnobismo e à liderança mundial pelo oráculo do dinheiro.
Por sua inércia em face da questão ecológica, a Davos mundial da globalização parece revigorar a imagem de que, na Montanha de Thomas Mann, se pode
adquirir perfeita saúde, mas atravessando a experiência da enfermidade.
Neste sentido, pode dizer que Thomas Mann é pioneiro da questão ambientalista e que Montanha Mágica
é o primeiro grande romance a pôr em foco a poluição
atmosférica e a denunciar a baixa qualidade da oxigenação no ambiente urbano, com os danos que isto traz
à saúde e bem-estar das pessoas.
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br
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A ideologia do existente na Leitura de Montanha Mágica de
Thomas Mann.
Por Jacob (J.) Lumier

PRIMEIRA PARTE
1) Forma Romanesca e Estrutura Literária

A forma romanesca tem sua vertente no romantismo e os sociólogos recorrem à classificação de Goethe para situar o marco do avanço da forma romanesca no fim do idealizado período poético 3.
Sociologia da literatura e realismo estético
A sociologia da literatura elabora uma compreensão
do romance e, em modo mais amplo, examina a forma
romanesca na história, tendo base na análise dos dilemas marcantes da vida coletiva em torno das classes
sociais aos séculos 19 e 20, notadamente a contradição
envolvendo o ambiente tradicional e a intensa modernização.
O sociólogo reconhece igualmente que na abertura
do mundo moderno há uma tensão cujos termos são o
3 O chamado período poético é marcado pela reação ao racionalismo das Luzes, inclui o Sturm und Drang (tempestade e ímpeto), dura
entre 1760 e 1780 e impulsiona o romantismo.
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novo tipo de homem que surgiu com a economia do
capital: um homem emancipado e individual, por um
lado, e, por outro lado, em modo combinado, o novo
tipo de dominação técnica e racional da existência.
Desta ambivalência chega-se àquela contradição
através da memorável obra devastadora da Revolução
Francesa, que fez desmoronar por completo os resíduos mumificados da superestrutura das remotas relações econômicas de tipo patriarcal, a superestrutura
correspondente ao antigo Sacro Império Romano
Germânico.
Afloraram, então, os seguintes aspectos da sociedade de classes: (a) – a burguesia afirmou a vontade
individual ao lograr um poder político (b) – esta
mesma burguesia, em câmbio, permaneceu debilitada
inclusive no aspecto de crença e reconhecimento público do seu modo de ser orientado para a acumulação
da riqueza; (c) – nas regiões do mais tenaz reduto do
Medievo, como a Alemanha, esse Eu externamente liberado e a ascensão capitalista levaram não ao poder
político, mas ao predomínio de inumeráveis príncipes
pavorosamente emancipados todos eles, na base da
ausência de unidade econômica combinando-se à falta
no país de maturidade política e à inexistência de uma
entidade jurídica4.

4 Bloch, Ernst: Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución, (“Thomas
Münzer als Theologe der Revolution”, München 1921), Editorial Ciencia
Nueva, Madrid, 1968
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Desta forma, o sociólogo elaborou a percepção de
que o desmoronamento da superestrutura de tipo patriarcal levou os países mais avançados em relação ao
legado do Medievo a perderem a mentalidade dos
bens comuns.
Daí que o realismo estético ponha em relevo a aspiração a um homem completo como a forma de alguma
coisa que falta e que se descobre na esperança histórico-filosófica.
Quer dizer, a elaboração sobre a perda da mentalidade dos bens comuns introduziu um ponto de vista
crítico em que a realidade estética se descobre na
busca do concretamente utópico, como elemento
ativo nas superestruturas da intensa modernização e
acelerado crescimento industrial.
Partindo da compreensão de que a matéria das contradições contemporâneas não é somente a matéria
das forças produtivas muito presentes ou desencadeadas com a modernização, mas é também a negatividade extrema de tal situação, se reconheceu que o elemento positivo, concretamente utópico, apesar de sua
não-contemporaneidade, se encontra no interior da
contradição contemporânea e de sua matéria, no interior das negatividades reificadas (como o trabalho alienado, a falsa consciência, a coisificação ou fetichismo
da mercadoria), e se apresenta como disse sob a forma
de alguma coisa que falta, aspiração a um homem
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completo, a um trabalho não-alienado, a um paraíso
terrestre 5.
Deste ponto de vista, o realismo estético do sociólogo da literatura afirma que as formas pré-capitalistas jamais realizaram os conteúdos visados do solar,
do solo, dos "de-baixo", de sorte que esses focos do tradicional já guardam desde o começo a qualidade de intenções insatisfeitas.
Ou seja, há um elemento postulativo histórico-filosófico, em nível das superestruturas; há uma eficácia
diferenciada dos sonhos passados, a que se refere o estudo da função utópica que compõe a realidade estética da história.
O princípio cultural
►Com efeito, no realismo estético a função utópica
é enfocada como qualidade que em estado de princípio cada ser humano pode encontrar em os Nós-outros que apreende por sociabilidade, e que, por esse
mesmo estado de princípio, isto é, por aspiração, a
arte pode pôr no horizonte que lhe é essencial.
Na monumental obra de 1954, intitulada Le Príncipe
Espérance, a função utópica é estabelecida em conhecimento filosófico como pulsão imprescindível à autoconservação, sendo a partir dessa compreensão que Ernst
5 Ibid, ibidem
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Bloch a classificará na extensão do desejo de ser mais
bem aquinhoado 6.
Por sua natureza gestante, o desejo de ser mais bem
aquinhoado jamais se completa, é permanente em sua
não-complementação, restando em fato e necessariamente irrealizado no estado de atenção, base fenomenológica de toda a comunicação existencial 7.
Em paralelo às imagens simbólicas ideais em que a
sociologia estuda a moralidade ideológica (existem as
virtudes sublimes do sage ou circunspecto, do estoico,
do santo, do homem prudente, do homem honesto, do
cidadão), haverá, pois que distinguir aquelas outras
que, ultrapassando-as, devem ser compreendidas notadamente como imagens-aspiração (o herói cavalheiresco do "moyen âge" feudal, as formas góticas dos mobiliários, solares e mansões rústicas, por exemplo).

6 Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, 3 vols, Berlin 1954/1955/1959.
Tradução francesa "Le Principe espérance", vol. 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1976.
7 Para Ernst Bloch a atenção é uma categoria do conhecimento com
lastro na filosofia fenomenológica de Hegel. A atenção é operação cognitiva da realidade sensível levando a tornar a si mesmo tudo o que ainda
é exterior no homem e no objeto, contém a negação do ato de se fazer si
mesmo valer e do ato de se dar si mesmo ao seu assunto. Implica uma
atitude de devoção ao mundo, uma decisiva orientação para fora. Cf.
Bloch, Ernst: “Sujet-Objet: Éclaircissements sur Hegel”, Paris, Ed. Gallimard, 1977, 498 pp.; Tradução por Maurice de Gandillac ("Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel", Frankfurt, Surhkamp, 1962; 1º edição em
alemão: 1951).
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Nestas últimas se incluem as imagens formadas de
sonhos passados, as imagens diferenciadamente formadas pelo elemento onírico da arte que integram o
ideal estético realista ou entelequial 8, sendo exatamente
os sonhos passados que segregam o critério para a
não-contemporaneidade.
►Em toda a evidência, não se trata de tornar romântica a mirada estética do sociólogo da literatura.
O Moyen âge do romantismo se integra na contradição não-contemporânea.
Sem embargo, o romantismo acrescenta algo de sonho que a filosofia da arte compreende na função utópica à medida que, para além dos freudismos, trata de
estabelecer em nível das superestruturas a eficácia diferenciada dos sonhos passados.
As imagens-aspiração ligam-se às formas passadas
ou pré-capitalistas que jamais tornaram em fatos realizados como disse os conteúdos visados do solar, do
solo, dos "de-baixo", de sorte que esses focos do tradicional na cultura já guardam desde o começo a qualidade de intenções insatisfeitas.
Por sua vez, tais intenções insatisfeitas passam ao
longo da história por contradições veladas e o sociólogo as examinará desde a colocação em perspectiva realista estética, para além da psicologia representacional, tratando-as como conteúdos intencionais não

8 "Entelequial" no sentido de um ideal que cria dependências e correlações, uma subjetividade coletiva.
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ainda trazidos à luz do passado na realidade da cultura,
o que o levará a definir o campo estético em eficácia
como o concretamente utópico.
►Daí, colocando em perspectiva as regiões mais incrustadas no Medievo (como a Alemanha do século 19
em passagem para o século 20), descobrirá certas características da psicologia fenomenológica do tradicional, psicologia em ausência de móvil, que configura
igualmente os traços essenciais do campo estético e
fornecem o quadro de certa expressão romântica.
Trata-se, portanto, do estado existencial desprovido de significações prévias a que se refere a "realidade aberta" em sua efetividade. A potência dessa psicologia coletiva em ausência de móvil deve ser interpretada a partir dos rastros e das lacunas de certa expressão romântica, notada em certas formas literárias
(como se sabe, o artista romântico é muito interessado pelo Tempo, tem consciência da importância da
recordação na inspiração, mostrando-se, porém, inclinado a sensacionalizar pela memória espacializada ou
discursiva as evocações do Eu).
Há que tomar por base a constatação de que a pequena burguesia tradicional nos primórdios do século
20 embeleza no presente do capitalismo o passado: ela
opõe a tal presente suas antigas aspirações não realizadas misturadas ao melhor relativo do passado.
Esse embelezar estético do passado tem um componente trágico que, todavia, é concretamente utópico
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(esta observação, como veremos, não será sem consequência na leitura de Thomas Mann). Componente
este que não é limitado ao fato de que o melhor relativo embelezado são os aspetos das formas pré-capitalistas cujos vestígios estão ultrapassados no presente do capitalismo em modernização.
Seja como for, a percepção de que o desmoronamento da superestrutura de tipo patriarcal, levando
os países mais avançados em relação ao legado do Medievo a perderem a mentalidade solidária, configura o
princípio indispensável à sociologia da literatura 9.
Valores ideais autênticos
Com efeito, o romance corresponde ao desenvolvimento da sociedade burguesa e do mundo capitalista
na medida em que põe em obra a história de uma
busca, uma aspiração implicando uma biografia individual. Todavia, como se sabe, o imenso progresso da
forma romanesca no século 19 constitui um indicativo
9 Para Ernst Bloch a percepção da desagregação dos valores cavalheirescos feudais em detrimento da pessoa ou identidade dos camponeses caracterizando o reduto do medievo, combinada ao desmoronamento da superestrutura de tipo patriarcal levando os demais países a
perder a mentalidade aberta aos bens comuns, constitui o princípio cultural para a nova formulação do velho problema do direito natural, que
esse filósofo desenvolverá produzindo alternativa ao culturalismo abstrato de Max Weber. Ver meu ensaio de sociologia divulgado na OEI:
“O Tradicional na Modernização: leituras sobre Ernst Bloch", Internet,
Web da OEI, E-book pdf 130 págs Maio 2009 http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277
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seguro do fenômeno superestrutural da reificação, notado inclusive no plano da composição, onde a biografia individual nutrida de aspiração enseja a forma romanesca exatamente não só porque deve necessariamente decepcionar, mas porque segrega as razões de
sua degradação em crônica social.
A forma romanesca tem como disse sua vertente no
romantismo, tanto que sociólogos notáveis como Lucien Goldmann recorrem à classificação da filosofia
estética de Goethe para situar o marco do avanço da
forma romanesca no fim do período poético, onde o
criador se sentia ainda em acordo com a sociedade,
onde a arte e a literatura passavam por ser uma criação
natural – concepção ideal esta atribuída ao notável
poeta romântico do século XVIII Schiller 10, igualmente defensor da poesia histórica.
Vale dizer, a forma romanesca nos escritores como,
dentre outros, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Malraux, Thomas Mann, Pasternak, estes três últimos já
no século XX, os permitiu colocar em obra ao mesmo
tempo o problema da busca do humano em um mundo
que lhe é contrário e descrever a essência deste mundo
inóspito 11.

10 Friedrich Schiller (Johann Christoph), 1759 – 1805.
11 Cf. Goldmann, Lucien : "Recherches dialectiques", Paris, Gallimard, 1959, pág.91.
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A compreensão sociológica do romance em nível de
superestruturas assenta-se em dois campos de pesquisa, seguintes: (a) – pesquisar o romance como o
único gênero literário no qual a ética do romancista
torna-se um problema estético da obra; (b) – pesquisar a relação entre a forma romanesca ela mesma e a
estrutura social na ambiência da qual se desenvolveu,
isto é, as correlações do gênero romance com a sociedade individualista moderna 12·.
Admitindo que valores ideais autênticos se encontram implícitos no horizonte do romancista, onde
permanecem abstratos e constituem o caráter ético,
surge o problema de saber como se faz que esses valores venham a se tornar elementos essenciais de uma
obra artística literária como o romance.
Universos imaginários
►Afirma-se inicialmente a compreensão de que a
literatura romanesca se desenvolve com relativa autonomia tanto em relação à consciência real quanto à
consciência possível de um agrupamento social particular. Isto porque houvera uma transposição direta da
vida econômica nessa criação literária.
Ademais, do ponto de vista da relativa autonomia,
se constataria igualmente nas sociedades de mercado

12 Ver Goldmann, Lucien: "Pour une sociologie du roman", Paris,
Gallimard, 1964. Pages. 33, 35.
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uma modificação significativa do estatuto das consciências individual e coletiva.
Em modo implícito, essa modificação se estenderia
ao campo sociológico das relações entre infra e superestruturas, de tal sorte que os paralelismos entre as
estruturas econômicas e as manifestações literárias
romanescas teriam lugar no exterior da consciência
coletiva 13 .
Desta forma, aprofundando no individualismo e
elaborando para além do âmbito de toda a comunicação social, a teoria psicossociológica pauta-se na pesquisa daquela "modificação radical" nos níveis superestruturais.
Admitindo que valores ideais autênticos se encontram implícitos no horizonte do romancista, onde
permanecem abstratos e constituem o caráter ético,
surge o problema de saber como se faz que esses valores venham a se tornar elementos essenciais de uma
obra artística literária como o romance.
Indagação esta procedente na medida em que as
ideias abstratas não têm lugar em uma obra artística
literária, onde constituiriam elemento heterogêneo,
só podendo ser afirmadas, entretanto, sob o modo de
uma ausência não temática, ou presença degradada.

13 Do ponto de vista das estruturas reificacionais há supressão de
toda a importância essencial do indivíduo e da vida individual no interior
das estruturas econômicas. Ver NOTA COMPLEMENTAR 01 NO
FINAL desta Introdução.
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Com efeito, para esta pesquisa dá-se prioridade exclusiva à situação dos escritores que buscam pôr em
obra uma visão individualista com mirada universal,
tendo por base o próprio contexto de crise do individualismo, que marca a segunda metade do século XIX.
Admite-se uma distinção fundamental entre a obra
propriamente literária e os escritos conceituais. Quer
dizer, a possibilidade para o escritor fazer obra literária, criar universos imaginários concretos com mirada
realista revela-se estreitamente ligada à certeza de sua
aspiração, à fé em valores humanos afirmados como
universalmente acessíveis a todos os homens.
Por sua vez, os escritos conceituais revelam corresponder, pelo contrário, à ausência de fé na aspiração
assumida, seja sob a forma da desilusão ou de uma
"elite criadora" 14·.
***

A teoria Psicossociológica
Da Forma Romanesca e O Individualismo

14 Ib, ibidem, págs.83, 84. A teoria psicossociológica aqui aplicada
encontra-se elaborada e desenvolvida nas mencionadas obras de Lucien Goldmann.
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O tema da pressão da ação, implicando a imposição de fins e
objetivos no mundo, constitui o aspecto central da situação psicossociológica dos escritores burgueses engajados em pôr em
obra literária romanesca uma visão individualista.
►Podem então observar que, ao afirmar a percepção
diferencial da certeza de uma aspiração criadora na base da
obra literária, a teoria psicossociológica reconhece o
aludido elemento postulativo histórico-filosófico, a
eficácia diferenciada em nível das superestruturas dos
sonhos passados, como atividade onírica in-dormida,
a que se refere o estudo da função utópica que compõe
a realidade estética da cultura histórica.
No realismo estético, a função utópica é como disse
enfocada em termos de qualidade, que, em estado de
princípio, cada ser humano pode encontrar em os
Nós-outros que apreende por sociabilidade, e que, por
este mesmo estado de princípio, isto é, por aspiração,
a arte pode pôr no horizonte que lhe é essencial.
A afirmação da fé na aspiração assumida, como critério
diferencial da obra literária, conforme a teoria psicossociológica, deve ser relacionada como disse à noção
de utopia positiva, já que revela, em sentido amplo, a
compreensão do foco criador constitutivo dos valores
ideais humanos como vontade de paraíso, princípio
histórico-filosófico ao qual, em sua análise do gótico
tardio e sua aplicação ao expressionismo, Ernst Bloch
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referiu "o retorno do mais antigo sonho (atividade onírica
indormida)" 15.
Não que este paralelo sirva simplesmente para indicar afinidades intelectuais. É mais do que isso. Com
efeito, ao diferenciar a vontade de paraíso na acessibilidade dos valores qualitativos, Ernst Bloch configura a
mirada que traz um aprofundamento do fenômeno da
reificação 16 e viabiliza em nível de postulado a observação e descrição da realidade crítica mais contundente para o individualismo.
A ideologia do existente
Vale dizer que, por seu alcance histórico-filosófico,
a mirada pela vontade de paraíso põe em relevo a ideologia
do existente, o agarramento à vontade de viver como pressão específica ressentida pelo indivíduo, ordinariamente

confundida a uma projeção do princípio de autoconservação individual, mas que, na realidade, limita-se a
15 Cf. Bloch, Ernst: "Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución"
("Thomas Münzer als Theologe der Revolution", München 1921) Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968. Ver do mesmo autor: "Héritage de ce
Temps" (Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 1935), tradução de Jean Lacoste,
Paris, Payot, 1978, 390 pp.Op.Cit.
16 Como transposição do coeficiente de realidade do indivíduo para
o objeto inerte, a reificação é um processus psicológico permanente,
agindo secularmente no âmbito da produção para o mercado. Ver minha exposição e comentários em: Lumier, J.J.: (2010) "A Utopia Negativa: Leituras de Sociologia da Literatura", Edición electrónica gratuita.
Texto pdf, 158 págs, em www.eumed.net/libros/2010e/819/ ,em especial as págs. 33 segs.
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subordinar o viver ao plano da vontade mundana, penetrada esta que é pela ação, em sua racionalidade moderna, como meio de mero prestígio, portanto, embebida no
apelo do êxito e identificada à própria busca de fins no mundo.
Sobressai, então, que o tema da pressão da ação
como tal, o agarramento à vontade de viver, implicando a
imposição de fins e objetivos no mundo, constitui o
aspecto central da situação psicossociológica dos escritores burgueses engajados em pôr em obra literária
romanesca uma visão individualista. Além disso, penetrará em todos os modelos de romance.
Mas não é tudo, Ernst Bloch tira de Schopenhauer
que a vontade de viver existe, é verificável, mas não
deveria existir, não é verdadeira, no sentido em que,
na tradição literária, fala-se de "verdadeira tempestade" ou se reconhece um "verdadeiro amigo" 17. Quer
dizer a vontade de viver não se assevera carregada
de densidade afetiva, mas é meramente existente,
está aí.
Dessa forma, na pesquisa dos paralelismos entre as
estruturas econômicas e as manifestações literárias,

17 Ver a louvada "Entrevista com Ernst Bloch", devidamente publicada pelo notável professor e pesquisador brilhante Michael Löwy em
sua célebre e desmistificadora obra ‘Para una Sociología de los Intelectuales Revolucionarios: la evolución política de Lukacs 1909 /1929’, tradução Ma. Dolores Pena, México, Siglo Veintiuno editores, 1978, 309
pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1976), pág. 259.
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constatados no exterior da consciência coletiva 18, podemos destacar a observação da ideologia do existente sendo diferenciada como tendência substitutiva
imbricada no pensamento reduzido às relações de
mercado, identificado aos valores de troca.
Contemplando a categoria da mediação como introduzindo em nível implícito uma modificação radical nos termos da oposição infraestrutura /superestruturas, a teoria psicossociológica põe em relevo a
partir do comportamento econômico dos indivíduos
uma tendência para substituir o pensamento conformado aos valores de troca, isto é, substituir a mentalidade referida à categoria preço. Ou seja, se o preço (a)
aparece como uma propriedade nova e puramente social dos objetos inertes, estes, por sua vez, (b) passam
então a guardar as funções ativas dos homens – tudo
aquilo que era constituído nas formações sociais précapitalistas pelos sentimentos transindividuais, pelas
relações com os valores da afetividade que ultrapassam
o indivíduo, incluindo o que dá significado à moral, à estética, à caridade, à fé.
Em consequência, verifica-se nesse item (b) a tendência substitutiva, já que os objetos inertes passam a
guardar as funções ativas dos homens. Ocorre que
18 Goldmann pesquisa tais "paralelismos" em termos de estruturas
reificacionais exatamente por constatá-las no exterior da consciência
coletiva, lá onde não há nenhuma comunicação, onde apenas o estandardizado pode constar, como sombra de comunicação (o déJà vu coletivo). Em relação a isso, T. W. Adorno falará de “dessubjetivação”. Cf.
Lumier, J. J.: A Utopia Negativa-2ª ed. Madrid, Bubok, 2012, 148 p.
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essa passagem acontece na realidade social, não é automática, mas para se viabilizar, implica pressupostos
sociológicos, no caso a recorrência da ideologia do
existente, com sua característica no agarramento à
vontade de viver.
O princípio de figuração dos personagens
Ou seja, podemos notar a ideologia do existente
sendo diferenciada nessa tendência substitutiva
como, por sua vez, viabilizando, na prática, a virtual falsa
consciência total, na qual o valor mediador (preço, valor
de troca) torna-se valor absoluto (fonte de prestígio,
êxito, a própria busca de fins no mundo) e o valor mediado (uso e demais qualidades diferenciais dos objetos inertes) desaparece inteiramente.
Como se sabe no estudo do romance ao século XX
constatou-se, por um lado, a transformação da unidade estrutural personagem/objetos como levando
não somente ao desaparecimento mais ou menos
acentuado do personagem, mas, correlativamente,
acentuando o reforço da autonomia dos objetos.
Constatação esta que logo faz lembrar a observação
de que as estruturas auto reguladoras da economia de
troca levam ao deslocamento progressivo do que Goldmann chamou coeficiente de realidade do indivíduo, cuja
autonomia e atividade são transpostas para o objeto
inerte. Ora, acontece, como acabamos de ver no parágrafo acima, que, na prática, a viabilidade dessa redução da
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realidade do indivíduo para o objeto inerte passa pela ideologia do existente 19, como um aspecto estrutural implicado na falsa consciência.
Por contra, será da acessibilidade dos valores humanos, na medida em que incluem o elemento postulativo já mencionado; serão das constatações de suas
condições e possibilidades para o indivíduo em face
da ideologia do existente, bem como das atitudes do
escritor a respeito disto, que a teoria psicossociológica se desenvolverá. Daí o maior interesse sobre os
escritores burgueses.
Todavia, não significa minimizar a composição de
seus personagens, já que na arte composicional se tece
justamente o móvel do escritor romancista, sua aspiração, tanto mais que no romance a ética do autor, sua
experiência ambivalente do individualismo, torna-se
ou deve se tornar o elemento estético da obra.
Compreende-se desta forma que os escritores e os
artistas sejam provenientes de certo número de indivíduos, cujo pensamento e conduta permanecem orientados por valores qualitativos, sem que, todavia,
consigam subtrair-se inteiramente à existência da mediação degradante. Daí sentirem parcialmente o efeito
daquela tendência substitutiva para a falsa consciência em sua ligação à qualidade de sua obra.

19 Ver Goldmann, Lucien: Pour une Sociologie du Roman, Paris,
Gallimard, 1964, 238 págs. Ver igualmente NOTA COMPLEMENTAR
01, no final deste tópico.
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Na medida em que aprofunda o estudo do móvel do
escritor, a teoria psicossociológica assinala a probabilidade de que o gênero romanesco tenha surgido como
expressão não só de um descontentamento afetivo não
conceituado, mas da subjacente aspiração a uma mirada direta dos valores qualitativos. Vale dizer, a acessibilidade dos valores assim em aspiração constitui o
princípio de figuração dos personagens, afirmando-se
em consequência como a referência central do desenvolvimento da forma romanesca. No estudo histórico
do romance, as modalidades que se diferenciam são detectadas com prioridade em torno da possibilidade e
das condições da biografia individual, relevando para
segundo plano a importância das crônicas sociais como
critério diferencial, as quais complementam a busca biográfica como elemento composicional.
2) O Estudo dos Modelos de Romance em Sociologia.
Podem distinguir os seguintes tipos ou modelos de romance:
(a) – o romance com herói problemático individual; (b) – o romance com herói problemático coletivo; (c) – o romance com ausência de sujeito, correspondendo à literatura de avant-garde.

►Do ponto de vista da teoria psicossociológica, a
biografia como elemento composicional se desenvolveu a partir da moralidade das imagens simbólicas
ideais do individualismo, formadas historicamente em
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correspondência com o mercado concorrencial, incluindo as imagens de liberdade, igualdade, propriedade
e seus derivados como tolerância, direitos do homem,
desenvolvimento da personalidade 20.
Nada obstante, nesse aspecto composicional a biografia tomou a forma do herói problemático, um personagem que por seu pensamento e atitude é vinculado aos valores qualitativos, mas não inteiramente
subtraído à existência da mediação degradante, como
já mencionado.
Serão das variações na composição da forma da biografia assim verificada que se tirarão os critérios para
classificar as modalidades do romance em termos de
estrutura do gênero romanesco. Podem distinguir os
seguintes tipos ou modelos de romance: (a) – o romance com herói problemático individual; (b) – o romance com herói problemático coletivo; (c) – o romance com ausência de sujeito, correspondendo este
à literatura de avant-garde 21.

20 Cf. Ib, ibidem, pag.49.
21 Os estudos de Lucien Goldmann centram-se nas obras do grupo
dos autores de “avant-garde” nos anos de 1960 – reunindo Ionesco,
Beckett, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet. A
produção desses autores e grande parte da literatura europeia depois
de Kafka teriam por conteúdo essencial o tema da ausência, como a
impossibilidade do essencial ou ausência de tudo o que poderia ser importante para a vida e a existência dos homens. Cf. Goldmann, Lucien:
Pour une Sociologie du Roman, Paris, Gallimard, 1964, 238 págs. Op.
cit. / Do mesmo autor: Structures mentales et création culturelle, Paris,
Éditions Anthropos ,1970.
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Note-se que o caráter problemático releva não só da
experiência do escritor em face da mediação eticamente degradante, mas da própria contradição interna do individualismo.
Isto é, chama-se crise do individualismo a contradição seguinte: se, por um lado, a afirmação da centralidade e desenvolvimento do indivíduo é posto em si,
como valor universal, por outro lado a realidade social
da burguesia impõe limitações importantes e peníveis
às possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos,
percebidas como alternativas excludentes e sem saída 22.
Deste ponto de vista, a biografia sob a forma do herói problemático põe em relevo o parentesco do gênero romanesco e da tragédia moderna no teatro de
Racine. Desdobrando-se em torno da tomada de consciência expressa na atitude do herói, pela qual vem a
ser afirmado o caráter sem saída de uma situação,
desse modo ressentida como trágica em relação a alternativas contraditórias exigidas como absolutas, no
teatro de Racine o caráter trágico não é posto somente
como algo que se manifesta meramente.

22 Sobre as alternativas excludentes como dispositivo ideológico de
dominação burguesa, ver NOTA COMPLEMENTAR 02, no final deste
tópico.
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De acordo com Goldmann, o trágico é produzido,
assimila um salto, uma passagem de nível na experiência vivida do sujeito, e se afirma a partir de um instante singular em que a tomada de consciência é possível e se viabiliza. Ademais, é preciso ter em conta a
razão pela qual a tragédia se configura justamente
pelo caráter inteiramente consciente e intelectualizado das alternativas contraditórias e absolutas exigidas. Ou seja, se tais exigências já não podem mais ser
exprimidas em termos de desejos ou aspirações, mas
unicamente em termos de escolha e ação é porque tais
alternativas foram necessariamente e previamente vividas integralmente pelo herói.
Por outras palavras, no instante da tomada de consciência trágica, se o caráter vago, não intelectualizado,
puramente vivido e sentido desaparecem, para ser integrado no universo atemporal de clareza absoluta e
univocidade da tragédia, é necessário que, antecipadamente, tenha existido realmente o caráter poético
incerto de tais aspirações tornadas alternativas absolutas. Quer dizer, sendo encontrado na biografia individual romanesca, à base da decepção necessária informando a busca do herói, que por isso é problemático, o esquema raciniano da tragédia moderna formula-se pela combinação dos dois níveis acima observados: (a) – a escolha refletida, com tomada de consciência rigorosa, trágica; (b) – os valores "re-sentidos",
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as aspirações que precedem imediatamente o nível intelectualizado 23·.
***
Os Níveis de Acessibilidade dos Valores Qualitativos.
Para observar o problema recorrente da acessibilidade
dos valores humanos não basta enfocar o engajamento do
escritor em dar uma significação à vida, mas é preciso proceder à recuperação dos níveis em que a acessibilidade
pode ser distinguida.

►Na teoria psicossociológica o estudo dos modelos ou tipos de estrutura do gênero romanesco pautase como disse sobre as atitudes intelectuais dos escritores em face da crise do individualismo. Para observar o problema recorrente da acessibilidade dos valores humanos não basta enfocar o engajamento do escritor em dar uma significação à vida, mas é preciso
proceder à recuperação dos níveis em que a acessibilidade pode ser distinguida.

23 Cf. Goldmann, Lucien: "Recherches Dialectiques", op.cit,
pág.242.
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Neste sentido, há que desmontar as diferenciações
condensadas entre (a) – o momento fundamental e
postulativo da afirmação da capacidade dos homens
em elevar-se (a mencionada fé na acessibilidade dos
valores humanos 24); (b) – o momento complementar
de compreensão da acessibilidade como valores de
uma vida autêntica, isto é, uma vida não regida pela
ideologia do existente.
Desta sorte, poderemos notar as seguintes orientações como possibilidades postas diante do escritor
para equacionar sua atitude em face da crise do individualismo: (a) – pode afirmar os valores humanos
universais, mas admitindo-os como problemáticos 25;
(b) – pode afirmar tais valores em modo positivo
como transparentes (por oposição a sua compreensão
como problemáticos), mas admitindo-os como gravemente ameaçados; (c) – pode contar sua desilusão ou
ausência de fé na capacidade de o homem elevar-se.
Além disso, tendo em vista que se trata da situação
dos escritores que pretendiam pôr em obra uma visão
individualista com mirada universal, mesmo no contexto da crise do individualismo, a teoria psicossociológica fará uma relação das dificuldades antepostas

24 Certos autores tratarão esse problema da acessibilidade dos valores em termos de uma sociologie du voeu, correspondendo a noção
de consciência possível desenvolvida por Lucien Goldmann. Ver NOTA
COMPLEMENTAR 03, no final deste tópico
25 Isto é, admitindo o acesso aos valores qualitativos como não inteiramente subtraídos à existência da mediação degradante.
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aos mesmos, nos seguintes termos: (a) – a dificuldade
levando a negar toda a possibilidade de vida autêntica
no mundo; (b) – a dificuldade levando a negar o próprio caráter primordial do indivíduo; (c) – a dificuldade em conciliar a importância da referência ao risco
da morte para a consciência individual autêntica, por
um lado, e por outro lado a sobrevivência do valor dos
projetos e das ações individuais para-além do desaparecimento do indivíduo.
Será pela inclusão dessas três dificuldades, combinadas às demais orientações oferecidas aos escritores
no quadro da situação contemplada, que a teoria psicossociológica apreciará e alcançará a formulação de
um modelo estrutural operativo de análise para a modalidade privilegiada, ou seja, um modelo de análise
para o romance com um herói problemático sendo superado
pelo contexto exterior. De acordo com Goldmann, nesse
conceito incluem-se o romance cujos personagens são
necessariamente homens de ação doentios, como no
exemplo dos romances de André Malraux 26.
Com efeito, classificando a modalidade mencionada
como romance de transição para a ausência de sujeito,
a teoria psicossociológica deixa ver a complexidade
do respectivo modelo de estrutura ao assinalar que, ao
mesmo tempo, já vigorava a corrente literária levando
ao personagem coletivo.

26

Goldmann, Lucien: "Sociologie du Roman", op. cit. Págs. 95, 96.
Websitio Produção Leituras do Século XX
https://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A ideologia do existente © 2010 / 2018 by Jacob (J.) Lumier

44
Quer dizer, o romance com "herói superado do exterior" buscava compor o sentido da ação dramática
no plano da biografia individual. Porém, sendo por sua
vez realisticamente contrastado pelo mundo capitalista em desenvolvimento, que retirava do indivíduo
seu valor de individualidade, aquele plano biográfico
já se revela insuficiente aos olhos do artista escritor
para compor um herói significativo.
Em face dessa insuficiência para figurar no plano da
biografia um modelo social de conduta humana, elevado através das imagens-exemplo e problemático,
impunha-se ao escritor do romance de transição a exigência realista de figurar um contexto ou ambiência
prevalecente envolvendo, condicionando e ultrapassando do exterior ao caráter biográfico como exclusivamente voltado para a busca da elevação individual.
Daí a figuração de personagens inconcebíveis sem a
sua ação, como em Malraux.
Mas não é tudo. Tendo em vista a elaboração e formulação do referido modelo de romance de transição
para a ausência de sujeito, admite-se do ponto de vista
histórico ideológico que a figuração dos personagens
de ação constitui em verdade uma tentativa de solução para assegurar pela literatura com mirada realista
a vida individual significativa.
Por outras palavras, o recurso aos personagens de
ação deve ser compreendido como uma tentativa especial que atende a duas condições diferenciais, seguintes: (a) – ser empreendida por um escritor tendo
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alcançado e já expressado em maneira radical e em nível muito avançado a consciência ética do problema
da crise dos valores no individualismo; (b) – ser empreendida por esse escritor consciente como um esforço em busca do fundamento para sua fé na acessibilidade dos valores qualitativos humanos.
***
As duas tendências do gênero romanesco: "ausência de sujeito" e "herói coletivo".
Os personagens do romance de Malraux como protótipos de
um romantismo revolucionário, não se questionam a si como suportes desse estilo de vida centrado absolutamente no momento
da ação e trazendo-lhes risco de morte.

►Mas não é tudo. Do ponto de vista da mirada realista, como compreensão da crise do individualismo
ou limitação à capacidade de o indivíduo elevar-se, a
prevalência do ambiente sobre a biografia individual
impõe certas características complexas na composição do romance com "herói superado do exterior".
Acresce que, o fato literário sendo um fato de valor,
a teoria psicossociológica guarda uma abordagem de
ordem fenomenológica, de tal sorte que o exame da
forma romanesca em correlação com o quadro da crise
do individualismo moderno na burguesia constitui
uma via de introdução para desocultar a redução do
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pensamento conceitual e, por esta via, chegar à descoberta da estrutura de consciência literária de que depende a consistência da forma romanesca como fato
de valor 27.
Desta sorte, no complexo modelo do romance com
"herói superado do exterior", observa-se o reflexo das
duas tendências do gênero romanesco: uma orientação para o tipo "ausência de sujeito", tipo este do qual
o modelo com "herói superado do exterior" constitui
como disse uma antecipação; e outra orientação para
o tipo "herói coletivo".
Em fato, o modo de ser inseparável de sua ação aparece para os personagens como a referência natural ao
suicídio ou ao risco de morte. Isto porque se trata de
personagens exclusivamente orientados para realizar
certos fins supostos elevados que, todavia, são postos
no mundo exterior e contra os obstáculos.
Ou seja, há uma variante do individualismo, já que
a elevação desejada não aparece aos personagens
como esforço único dos indivíduos, mas sim através
da ação que deste modo é figurada como meio de elevação individual.

Sobre a afirmação de que a literatura satisfaz certa necessidade
cultural não utilitária, ou seja: o valor literário, ver Nota Complementar
04, no final deste tópico.
27
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Nota-se ademais que a figuração desses personagens sui generis introduz igualmente como característica composicional que o pensamento vem a ser reduzido, sofre suspensão no momento da ação.
Vale dizer, o estilo de vida centrado na ação, na expectativa dessa ação ultrapassar os obstáculos, e na
conquista de seus resultados em vista de um fim suposto elevado e obsessivamente desejado no mundo,
realizado pelos personagens do romance de Malraux
28 como protótipos de um romantismo revolucionário,
resulta precisamente do fato de que eles não pensam
nisto, não se questionam a si como suportes desse estilo de vida centrado absolutamente no momento da
ação e trazendo-lhes risco de morte 29.
O sociólogo assinala que a suspensão do pensamento, o não-questionamento de si em relação ao estilo de vida suportado, indica certa proximidade ao
tipo de romance com herói coletivo. Não que neste a
ação seja preponderante ou mistificada como meio
para a elevação, mas sim que, ao reduzir o pensamento
conceitual, antecipa-se uma qualidade espontânea do
estado de aspiração ou de criação coletiva: as afirmações de um sujeito transindividual 30, como verão adiante.
No caso do romance com "herói superado do exterior", ora em exame, a suspensão do pensamento sobre

28 Ver:

o romance deAndré Malraux intitulado "La Voie Royale".
Lucien: "Sociologie du Roman", op.cit. págs.87, 88.
Cf. Ibid, ibidem.
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si em relação ao estilo de vida arriscado para o personagem individual, liga-se à afirmação romântica da
própria emergência da ação como meio de elevação, ao
seu envolvimento como ação significativa histórica
para os personagens, de tal sorte que a estrutura de
consciência literária deste tipo de romance sustentase justamente pela exclusão recíproca da ação significativa e do risco de morte.
A tomada em consideração da referência ao risco de
morte pelos personagens revela-se limitativa no sentido de vinculá-los à pegada da ideologia do existente e desviá-los da obsessão necessária para identificar-se à ação como meio de elevação. Trata-se de
uma referência que se faz à morte, como o fim absoluto da luta por mero prestígio, a morte para o mundo.
Daí porque tomar em consideração o risco de morte
significa estar sob a ideologia do existente. Os personagens do romantismo revolucionário se caracterizam
justamente por situarem-se para-além da pegada da
vontade mundana.
Ao pôr em relevo a estrutura de consciência literária, a teoria psicossociológica visa chamar atenção sobre a correlação entre a crise do individualismo moderno na burguesia, por um lado, e a ascensão do par
temático ação / morte na reflexão filosófica do século
Vinte, por outro lado.
***
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3) A Consistência da Estrutura Literária.

►Para compreender a consistência da estrutura literária por exclusão recíproca da ação significativa e
do risco de morte, deve-se ter em conta a compreensão
histórico-filosófica reservando à morte, como presença no pensamento, a atribuição de um efeito retroativo desagregador das significações individuais.
Efeito este tanto mais notado quando se trata de todo
o valor de uma ação que não tivera outro fundamento
senão o indivíduo 31·.
Com efeito, ao elaborar sobre os romances de Malraux, a teoria psicossociológica visa chamar atenção
sobre a correlação entre a crise do individualismo na
burguesia e a ascensão cultural do par intelectual temático ação/morte à reflexão filosófica do século XX.
Aliás, no exame histórico deste par temático, sobressaem diferentes formulações conforme se tenha
em conta o seguinte: (a) – os esquemas do pensamento cristão à Idade Média; (b) – os esquemas do individualismo moderno; (c) – os do século XX, quando
o problema intelectual do fundamento para a afirmação do indivíduo vem a ser formulado.
No esquema do pensamento corrente da Idade Média nota-se que, sendo subordinada à salvação como

31 Cf. Ib, ibidem, pág. 95.
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foco de valores transindividuais, a morte era importante e percebida como um problema porque constituía a referência na qual se afirmava o caráter de existência eterna, marcando para o indivíduo o instante
em que iria se decidir "de uma vez por todas" se ele seria eternamente reprovado ou salvo.
Já nas filosofias individualistas, a morte deixa de valer como problema para o pensamento. Os valores individualistas da razão e da experiência permanecem
eternos na medida em que haverá sempre indivíduos a
perquiri-los realmente, ou os haverá virtualmente
com a possibilidade de fazê-lo 32. Enquanto o indivíduo existe, ele é valor ideal como indivíduo; desde que
é morto não existe mais, nem como valor, nem como
problema.
No século XX, com a crise dos valores individualistas da razão e da experiência, acontecida na sequência
da supressão do mercado concorrencial da sociedade
liberal e caracterizada em literatura pelo declínio do
romance tradicional com herói problemático, o problema da morte reaparece. O pensamento conceitual
filosófico é confrontado às dificuldades para encontrar
fundamento aos valores de afirmação do indivíduo.
Por sua vez, essas dificuldades intelectuais são
tanto mais acentuadas quanto (a) – se deve ao próprio
individualismo da burguesia ascendente nos séculos

32 Cf. Ib, ibidem, págs. 89 sq.
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modernos a supressão dos mais antigos valores transindividuais constitutivos do caráter de existência
eterna; (b) – dificuldade essa potencializada pela própria crise dos valores individualistas da razão e da experiência que viemos de mencionar, já que, por sua
vez, estes foram igualmente dotados de alcance eterno
na série incontável dos indivíduos.
Desde logo, assinala-se como privilegiada a posição
filosófica pascaliana, que se encontra reatualizada
através do escrito filosófico de juventude de Georges
Lukacs intitulado "Metafísica da Tragédia", parte da obra
"A Alma e as Formas", datada em 1911 33.
Quer dizer, em face da profundidade exigida para
reencontrar fundamento à afirmação do indivíduo, o
pensamento filosófico orientou-se para os limites do
ser humano como indivíduo, para o seu desaparecimento como significação, para a morte.
Dito em outras palavras, na perspectiva da posição
pascaliana distinguem-se duas linhas complementares de reflexão. Por um lado, a morte introduz um limite essencial na medida em que toda a significação
individual é necessariamente reduzida a nada, à negação do ser, com o desaparecimento do indivíduo que
lhe dava o fundamento. Por outro lado, contrastado
pelas instituições ou pelo grupo social, o comportamento individual se apresenta como a ausência de
toda a forma de realidade transindividual que tenha
33 Cf. Goldmann, Lucien: "Recherches Dialectiques", op.cit.
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significação do ponto de vista do caráter de existência
eterna. Ademais, no prolongamento desta ausência, o
comportamento individual se apresenta como dificuldade para encontrar na ação externa uma significação
plena e válida. Daí cabe destacar que a ação do indivíduo não ultrapasse a ideologia do existente.
***
Posição Filosófica Pascaliana e Pensamento Existencialista
A posição filosófica pascaliana terá desdobramento no pensamento estético e existencialista do Século XX.

►Desse modo compreendida a posição pascaliana
terá desdobramento no pensamento estético e existencialista do Século XX, deixando ver as duas orientações seguintes: (a) – que a vida autêntica é impossível no mundo (em face daquela ausência); (b) – que
por autenticidade deve-se entender não só a consciência clara dessa impossibilidade em viver uma vida autêntica, mas também a consequente recusa voluntária
e radical 34.

34 Cabe lembrar que o existencialismo de diferentes tendências representou uma tentativa de resistência em nome do Eu, do outro, das
coletividades concretas em face da tecnificação ou tecnocratização do
saber. Cf. Gurvitch, G.: "Los Marcos Sociales del Conocimiento", pág.
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A teoria psicossociológica tem ponto de partida
nesses dois desdobramentos da posição pascaliana
como referência básica para compreender a exclusão
recíproca da ação significativa e do risco de morte sustentando a estrutura de consciência literária em obra
no tipo de romance com "herói superado do exterior".
Deste ponto de vista se aclaram as orientações filosóficas indispensáveis a qualquer estudo sobre o problema do individualismo moderno no Século XX.
►Com efeito, as orientações filosóficas do "jovem"
Lukacs e de Heidegger afirmariam que a existência individual autêntica pode se realizar na ação significativa histórica. Em acordo com Goldmann, haveria nesses dois filósofos algumas linhas alternativas de viabilidade para a realização individual na ação significativa histórica, seguintes: (a) – a intervenção em estado
de realidade de um sujeito transindividual; (b) – a repetição autêntica e não mecânica da atitude e do comportamento de grandes figuras do passado, como sobrevivência do valor do indivíduo para além do desaparecimento do mesmo.
Mas não é tudo. Se a possibilidade de realização autêntica do indivíduo na ação significativa histórica é

233. Ver tb Lumier, Jacob (J.): "Técnica, Tecnificação, Sociologia do
Conhecimento", e-book pdf, 101 págs, Web da OEI, 2008, enlaces:
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article3550 http://www.oei.es/salactsi/matriz1.pdf
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afirmada, as linhas alternativas assim entendidas fazem com que a referência ao risco de morte tenha um
caráter secundário, não passando de uma peculiaridade individual e incapaz de atrair o pensamento do
sujeito da ação significativa 35.
Finalmente, na estrutura literária do romance "com
herói problemático sendo ultrapassado pelo contexto
exterior", assim formulada pela "exclusão recíproca
ação/risco de morte" observa-se a seguinte dinâmica:
enquanto o indivíduo vive, a autenticidade de sua vida
reside em seu pleno engajamento na ação significativa,
sobretudo reside nas suas atitudes propriamente morais, inspiradas pela experiência de uma luta contra
todos os obstáculos que se opõem ao esforço humano,
tida esta como manifestação reconhecida, digna de
aprovação desinteressada.
Neste sentido, a referência ao risco de morte mostra-se uma realidade virtual estranha, cuja atualização
enleva retroativamente como mencionado todo o valor à ação do indivíduo que, então, se encontra sozinho, como o homem de Pascal.
Na composição romanesca com herói coletivo, se, por um
lado, as buscas individuais são solucionadas e a vida dos indivíduos é inteiramente significativa – são reconhecidos como suportes do caráter de existência eterna – nota-se que, por contra,
a ação do grupo inteiro mostra-se problemática.

35 Goldmann, Lucien: "Sociologie du Roman", op.cit. Págs. 92 sq.
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A ação problemática do grupo
►Mas o caráter de transição para o modelo de ausência de sujeito, observado na literatura de avantgarde é também notado nas modalidades do romance
com personagem coletivo que, então, revela-se problemático como o herói individual – personagem que por
seu pensamento e atitude é vinculado aos valores qualitativos, mas não inteiramente subtraído à existência
da mediação degradante, como já mencionado.
Com efeito, nos romances com herói coletivo a autenticidade é tida possível desde que o indivíduo se
encontre inserido em uma realidade transindividual,
capaz de atender para ele às exigências do caráter de
existência eterna, o caráter dos valores humanos qualitativos que, justamente por isso são classificados valores transindividuais.
Aliás, cabe lembrar que, do ponto de vista da teoria
psicossociológica, cujo quadro de referência e campo
de aplicação é o individualismo moderno e seu desgaste como simbolismo social, o foco dos valores transindividuais é uma ideia-força de alcance não transcendente, mas permanente, como o é a ideia de salvação, marcando para o indivíduo o instante em que iria
se decidir "de uma vez por todas" se ele seria eternamente reprovado ou salvo.
Daí o caráter de existência eterna penetrando o
conjunto dos valores humanos, por isso valores quali-
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tativos. Em virtude desse caráter, como já vimos, o individualismo admite que enquanto o indivíduo existe,
ele é valor genérico como indivíduo, ou seja, suporte
do caráter de existência eterna: sempre haverá indivíduos humanos perquirindo valores que lhes são próprios, como razão e experiência 36.
Mas a coisa não é assim tão simples. Na composição
romanesca com herói coletivo, onde a autenticidade é
tida possível, há uma ambiguidade mais complexa.
Com efeito, se, por um lado, as buscas individuais são
solucionadas e a vida dos indivíduos é inteiramente
significativa – são reconhecidos como suportes do caráter de existência eterna – nota-se que, por contra, a
ação do grupo inteiro mostra-se problemática.
Quer dizer, constata-se igualmente o personagem
que por seu pensamento e atitude é vinculado aos valores qualitativos, mas não inteiramente subtraído à
existência da mediação degradante. Ou seja, a ação do
grupo inteiro mostra-se problemática não só em razão
de seu apego aos valores contraditórios da ação, criados pela comunidade como inserida em uma unidade
maior, mas também em razão da "disciplina" ("l'esprit
de corps") no interior do grupo e mais ainda em razão
da impossibilidade em conceituar a contradição daí
decorrente para o individualismo.
***

36 Neste sentido, o individualismo assimila e reforça o subjetivismo
idealista da filosofia do século XVIII (Rousseau, Kant), onde se projetava o dogma de um Eu genérico idêntico em todos.
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4) O Ponto de Vista das Estruturas Reificacionais.
Devemos então retomar o ponto de vista das estruturas reificacionais, já que a transposição do coeficiente de realidade do
indivíduo para o objeto inerte, como um processo histórico, constitui a referência fundamental de toda a teoria psicossociológica.

►Podemos ver na referência do tipo romanesco
com herói coletivo problemático o lugar da reflexão
que porta sobre a configuração do romance como gênero no qual a ética do escritor torna-se elemento estético da obra. Devemos então retomar o ponto de
vista das estruturas reificacionais, já que a transposição do coeficiente de realidade do indivíduo para o objeto inerte, como um processo histórico, constitui a
referência fundamental de toda a teoria psicossociológica.
Já vimos que o romance corresponde ao desenvolvimento da sociedade burguesa e do mundo capitalista
na medida em que põe em obra a história de uma
busca, uma aspiração implicando uma biografia individual. Todavia, como se sabe, o imenso progresso da
forma romanesca no século XIX constitui um indicativo seguro do fenômeno superestrutural da reificação, notado inclusive no plano da composição, onde a
biografia individual nutrida de aspiração enseja a
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forma romanesca exatamente não só porque deve necessariamente decepcionar, mas porque segrega as razões de sua degradação em crônica social.
Vimos igualmente, do ponto de vista das estruturas
reificacionais 37, que há uma transposição do coeficiente de realidade do indivíduo para o objeto inerte.
Isto é, todo um conjunto de elementos fundamentais
da vida psíquica desaparece das consciências individuais no setor econômico para delegar suas funções à
categoria preço, que aparece como uma propriedade
nova e puramente social dos objetos inertes, os quais,
por sua vez, passam então a guardar as funções ativas
dos homens.
Quer dizer, tudo aquilo que era constituído nas formações sociais pré-capitalistas pelos sentimentos
transindividuais de permanência ou de caráter eterno
do individualismo, pelas relações com os valores da
afetividade que ultrapassam o indivíduo, incluindo o
que dá significado à moral, à estética, à caridade, à fé
desaparece das consciências individuais no setor econômico e são transpostos aos objetos inertes, que passam a guardar as funções ativas dos homens.
►Daí a compreensão diferencial desenvolvida em
teoria psicossociológica de que os modelos de romance com herói problemático individual ou coletivo
37 Nas estruturas reificacionais de descreve a efetividade para o individualismo do fenômeno do fetichismo da mercadoria, descoberto em
sociologia por Karl Marx. Ver NOTA COMPLEMENTAR 01 no final
desta Introdução.
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devem ser situados em uma trajetória para a ausência
de sujeito figurada nos romances de avant-garde.
Quer dizer, a configuração da forma romanesca se
modifica em função dos graus da transposição do coeficiente de realidade do indivíduo para o objeto
inerte, como um processo histórico, de tal sorte que se
podem diferenciar três fases desse histórico influindo
nas vertentes do romance.
No romance clássico os objetos têm uma importância primordial, mas existem somente por meio do
trato que lhe dão os indivíduos, correspondendo à fase
da economia liberal se prolongando até o começo do
século XX, caracterizada por manter ainda a função
essencial do indivíduo na vida econômica (e por extensão na vida social).
Entretanto, essa situação de economia liberal muda
na fase dos trustes, monopólios e do capital financeiro, observada no fim do século XIX e, notadamente,
no começo do século XX, tornando-se acentuada a supressão de toda a importância essencial do indivíduo
e da vida individual no interior das estruturas econômicas.
Na fase do capitalismo de organização, observado
depois dos anos de 1930 pela intervenção estatal impondo os mecanismos de auto-regulação da economia
de produção para o mercado (sistema financeiro dos
bancos centrais), se constata, em modo correlativo à
supressão progressiva da importância essencial do indivíduo, não somente a independência crescente dos
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objetos inertes, mas a constituição desse mundo de
objetos em universo autônomo tendo sua própria estruturação 38.
Possibilidade da obra literária
►Estas observações sobre a transposição do coeficiente de realidade do indivíduo para o objeto inerte,
como um processo histórico, são constatações indispensáveis para compreender a forma romanesca nos
escritores como Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola,
Malraux, Thomas Mann, Pasternak, etc., estes já no
século XX, haja vista que o romance os permitiu colocar em obra ao mesmo tempo o problema da busca do
humano em um mundo que lhe é contrário e descrever
a essência deste mundo inóspito 39.
Daí porque importa pesquisar o romance como o
único gênero literário no qual a ética do romancista –

38 Sobre o estatuto dos campos inertes nas análises dos conjuntos
práticos é imprescindível refletir sobre o debate de Jean Paul Sartre e
Georges Gurvitch. Ver a respeito dessa aproximação do existencialismo e da sociologia minha resenha: Lumier, Jacob (J.): "A Dialética
Sociológica, o Relativismo Científico e o Ceticismo de Sartre: Aspectos
de um debate atual do século XX", Internet, E-book PDF, 50 págs, OpenFSM, 2009, http://openfsm.net/people/jpgdn37/jpgdn37-home/A-Dialetica-Sociologica-_Sartre_Gurvitch.pdf
39 Ver Goldmann, Lucien: "Recherches Dialectiques", pág.91.
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sua atitude a respeito do problema da busca do humano em um mundo que lhe é contrário – torna-se um
problema estético da obra.
Quer dizer, uma vez admitido que os valores ideais
autênticos se encontram implícitos no horizonte do
romancista, onde permanecem abstratos e constituem
o caráter ético, surge o problema de saber como se faz
que esses valores venham a se tornar elementos essenciais de uma obra artística literária como o romance.
Indagação esta procedente na medida em que as
ideias abstratas não têm lugar em uma obra artística
literária, onde constituiriam elemento heterogêneo,
só podendo ser afirmadas, entretanto, sob o modo de
uma ausência não temática, ou presença degradada.
Aliás, essa indagação mostra-se indispensável
quando se tem em vista notadamente a situação dos
escritores que buscam pôr em obra uma visão individualista com mirada universal, tendo por base o próprio contexto de crise do individualismo, que marca a
segunda metade do século XIX e o início do século.
Tendo em conta, ademais, a distinção fundamental
entre a obra propriamente literária e os escritos conceituais, como vimos, sobressai que a possibilidade
para o escritor fazer obra literária, criar universos
imaginários concretos com mirada realista, revela-se
estreitamente ligada à certeza de sua aspiração, à fé
em valores humanos afirmados como universalmente
acessíveis a todos os homens.
***
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A Configuração do Romance: relação Dialética entre o Herói
e o Mundo ou: sobre o

Tema Crítico da Ironia Romanesca.
►Será a partir dessas preliminares que o tema crítico da ironia se imporá à reflexão que porta sobre a
configuração do romance como gênero no qual a ética
do escritor torna-se elemento estético da obra.
A reflexão sociológica sobre a configuração do romance como gênero no qual a ética do escritor tornase elemento estético da obra exige observar a relação
dialética entre o herói e o mundo e, por esta via, pôr
em relevo a situação de que o escritor, o romancista,
ultrapassa em sua percepção a consciência de seus
personagens.
►Quer dizer, do ponto de vista da teoria psicossociológica o estudo do romance com herói coletivo se
mistura à reflexão sobre o tema crítico da ironia.
Mas não é tudo. Há que observar dois aspectos
complementares da composição romanesca em que as
linhas preliminares consideradas acima são articuladas, notadamente a compreensão de que os valores
ideais autênticos se encontram implícitos no horizonte do romancista.
Em acordo com Goldmann, para pôr em exame o
modo pelo qual os valores éticos se tornam elementos
essenciais de uma obra artística como o romance, os
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planos composicionais privilegiados devem ser buscados na relação dialética entre o herói e o mundo, como
aspecto de estrutura literária (no sentido anteriormente explicitado). Isto em razão de que aí se observa
a situação de que o escritor, o romancista, ultrapassa
em sua percepção a consciência de seus personagens.
Ou seja, é mediante a figuração da atitude do personagem-herói em relação ao mundo que tem lugar a tomada de consciência, de tal sorte que se revela impossível ao escritor figurar a consciência de seu personagem com perfil problemático sem ultrapassá-lo em
sua própria percepção.
A identificação do escritor ao seu personagem revela-se, então, relativizada e até mesmo reduzida. O
caráter problemático do herói – personagem que por
seu pensamento e atitude é vinculado aos valores qualitativos, mas não inteiramente subtraído à existência
da mediação degradante – alcança o próprio romancista, na medida em que o leva por sua vez a tomar posição sobre o próprio caráter problemático, sobre a validade da busca engajada por seu personagem.
Daí, nessa reduplicação da consciência – uma tomada de consciência (do romancista afirmando o caráter ético) sobre outra tomada de consciência (do herói que se engaja e empreende a busca por autenticidade no mundo, configurando uma atitude que, todavia, permanece no âmbito estético da criação literária
ou poética) – mais do que mero distanciamento, se
constate uma ultrapassagem do autor em relação à
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consciência de seus personagens, isto é, um elemento
dialético de estrutura literária.
Daí, igualmente, e na medida em que a validade ou
inanidade da busca engajada por seu personagem
torne-se objeto de composição romanesca, se afirme a
razão porque essa ultrapassagem constitua justamente a ironia ou humor, isto é, o caráter inane como
elemento estético da criação romanesca.
A reflexão sobre a ironia só pode ser contemplada na
referência da composição com personagem coletivo justamente porque nesse tipo a ironia deixa de prevalecer.

►Todavia, é preciso ter em conta que os elementos
em falta também servem de critérios para a análise que
tenha em vista a estrutura literária por exclusão recíproca da ação significativa e do risco de morte, de que
já falamos. Quer dizer, embora pareça contraditório, a
reflexão sobre a ironia romanesca só pode ser contemplada na referência da composição com personagem
coletivo justamente porque nesse tipo a ironia deixa
de prevalecer.
Como se sabe, depois de Don Quijote, na composição
da cena final reconhecida como ironia, se afirma a tomada de consciência do caráter inane, provisório ou
problemático da busca anterior 40.

40 Sobre a Ironia romanesca ver NOTA COMPLEMENTAR 05, no
final desta Introdução.
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Pelo contrário, no desenrolar da composição com
personagem coletivo há uma intensificação da situação que caracteriza todo o relato: o elevar-se dos indivíduos em contraponto à decepção ou fracasso da
ação exterior do grupo inteiro.
Quer dizer, na composição com personagem coletivo não se verifica a cena final de romances modelares
como o próprio Don Quijote, de Cervantes, ou "Le Rouge
et Le Noir" , de Stendhal, a respeito dos quais se admite
em face da ironia romanesca que o herói ou o escritor
tenham superado o universo da degradação ou inautenticidade da busca do romance 41.
A análise da degradação do herói com sua busca, combinada
a essa outra análise da degradação do mundo, no gênero romanesco, configura uma relação dialética cujas variações ensejam
a teoria psicossociológica.

►Com efeito, já assinalamos que a sociologia da literatura se centra antes de mais nada na hipótese de
que, embora não sejam manifestamente presentes no
romance, os valores autênticos são aqueles que organizam em modo implícito o universo romanesco.
Daí para aclarar o estudo do romance deve ter em
conta que a teoria psicossociológica desenvolve sua
compreensão a partir de duas linhas complementares,
nas quais o modo implícito dos valores sobressai, se-

41 Ver adiante Nota 38.
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guintes: (a) – examina o romance como um gênero literário aproximado ao épico, mas que, contrariamente
à epopeia ou ao conto clássico (As Mil e Uma Noites),
vem a ser caracterizado pela ruptura insuperável entre o herói e o mundo;
(b) – põe em relevo a história de uma busca degradada ou inautêntica 42 empreendida por um herói que
o é igualmente, em um mundo também degradado,
mas cuja inautenticidade se dá em outro nível avançado e sob um modo diferente.
Acresce que a análise dessas duas degradações, a do
herói com sua busca e a do mundo, configura uma relação dialética com as seguintes características:
(1) – o fundamento da ruptura insuperável herói
versus mundo surge como oposição constitutiva do
universo romanesco e, (2) – simultaneamente, surge
uma comunidade suficiente de herói e mundo, permitindo a existência de uma forma com feitio épico.
Goldmann assinala que essa comunidade de herói e
mundo resulta do fato de que ambos são, um e outro,
degradados a respeito dos valores autênticos, enquanto que a oposição herói versus mundo resulta por
sua vez da diferença de natureza entre cada uma das
42 Goldmann aplica a imagem literária clássica, com origem na voz
socrática, de que a busca romanesca, em sua inautenticidade, constitui
uma "recherche demoniaque", isto é, implica o máximo de paixão humana em um modo aparentemente paradoxal, já que, malgrado as
inautenticidades (busca degradada, herói degradado, mundo degradado), a fé na acessibilidade está sempre afirmada em toda a busca
romanesca dos valores.
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duas degradações: a do herói, fazendo dele um personagem problemático – personagem que por seu pensamento e atitude é vinculado aos valores qualitativos, mas não inteiramente subtraído à existência da
mediação degradante; e a do mundo, tornando-o
mundo de convenção e conformismo.
Caracterizações do herói romanesco
As três caracterizações do herói romanesco: consciência
muito estreita, consciência muito larga, autolimitação.

►Daí a teoria psicossociológica se desenvolverá levando em conta as variações nessa dialética, seguintes:
(a) – o herói pode ser caracterizado por sua atividade e por sua consciência muito estreita diante da
complexidade do mundo (por exemplo: "Don Quijote",
de Miguel de Cervantes, e "Le Rouge et le Noir", de Stendhal);
(b) – o herói pode ser caracterizado pela passividade e por sua consciência muito larga para se satisfazer daquilo que o mundo da convenção e conformismo
pode aportar-lhe – por exemplo: o romance dito psicológico ou de análise da vida interior, como "L'Éducation Sentimentale", de Gustave Flaubert;
(c) – o herói pode chegar a uma autolimitação que,
mesmo expressando seu desinteresse na busca problemática, todavia não é nem aceitação do mundo da
convenção e conformismo, nem abandono da escala
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implícita de valores – por exemplo: o romance dito
educativo, como "Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister", de J.W. Goethe 43.
Em poucas palavras, será a partir dessas caracterizações tiradas da dialética do herói e do mundo no gênero romanesco que se colocará a reflexão sobre a ironia estética (ou humor) – bem como sobre a inobservância desta no romance com personagem coletivo – a
questão de saber qual é a situação do escritor em relação ao universo imaginário de sua criação.
Como sabemos do ponto de vista da teoria psicossociológica, a situação do romancista é única e difere
de todas as outras formas literárias, implicando uma
filosofia estética que ultrapassa a mera aplicação da
função de artista.
Nada obstante, se a acentuação da diferença na função do romancista aparece como particularidade da
teoria psicossociológica não há negar tratar-se de um
aspecto restrito. Tanto que aí não se incluem grandes
autores como o individualista Marcel Proust e sua

43 Ver

Goldmann, Lucien: "Recherches Dialectiques", págs 24 a 26.
O romance estruturado pela autolimitação do herói (desinteresse na
busca problemática que não é nem aceitação do mundo da convenção
e conformismo, nem abandono da escala implícita de valores) constitui
evidentemente a transição para o modelo de ausência do sujeito, que
pontificará na literatura e arte de avant-garde.
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obra romanesca monumental 44 – sem falar em Dostoievski.
Além disso, a mera aplicação da função estética do
artista é constatada no aspecto da fé como certeza
percebida da aspiração, que o escritor afirma a respeito da acessibilidade dos valores humanos qualitativos – aspecto este em que se reconhece a manifestação do elemento postulativo histórico-filosófico de
que nos falou Ernst Bloch, o ideal estético realista
consubstanciado na capacidade do homem em elevarse, já mencionado anteriormente.
Ademais, dentre os estudiosos do gênero romanesco, sabe-se que há consenso somente para admitir
que o romancista em sua percepção deve ultrapassar
a consciência de seus heróis, e que essa ultrapassagem
é esteticamente constitutiva da criação romanesca,
todavia, a natureza dessa superação já não desfruta de
apreciação unânime.
Inclusive, há uma orientação favorável à compreensão de que, descrevendo sua mudança de atitude, as
seqüências finais com relato de redisposição do herói
no que toca sua busca em ruptura com o mundo, como

44 Embora não o situe como autor de avant-garde, Goldmann irá
sugerir que a leitura de Proust deve ser feita do ponto de vista da avantgarde, tanto que assinalará neste a elaboração do tema da ausência.
Cf. "Estructures Mentales et Création Culturalle", Paris: Anthropos,
1970.
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no caso do herói Don Quijote 45, sejam seqüências apreciadas como correspondendo à reafirmação de uma
atitude classificada transcendência vertical.
Entende-se haver uma reafirmação do que seria a
atitude original do romancista no momento do ato de
escrever sua obra, segundo a qual tivera ele deixado o
mundo da degradação dos seus personagens para reencontrar a autenticidade, tornando desse modo efetiva a fé na sua aspiração a uma acessibilidade dos valores humanos qualitativos.
Desta sorte formula-se a hipótese de que o caráter
abstrato, discursivo, ou quase heterogêneo de certas
seqüências finais como no próprio "Don Quijote" pudera resultar (a) – de um artifício artístico figurando
a ilusão mesma de episódio real na perspectiva do leitor; (b) – de certas sobrevivências do passado na consciência do romancista, reminiscências afloradas no
momento em que escreve sua obra 46.
Ao romancista não é dada a possibilidade de ultrapassar
a degradação romanesca, permanecendo a história dessa

45 Na seqüência final de Don Quijote, dirigindo-se a Sancho, o herói
deixa claro não só sua anterior ruptura com o mundo, mas sua atitude
presente de redisposição, ao lamentar por ter feito aquele crer que
"hubo y hay caballeros andantes em el mundo". Cf. Saavedra, Miguel
de Cervantes: "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", Mexico, Uthea, 1961, original em 2 vols (1605-1617), cf. pág.551.
46 Goldmann, Lucien: "Recherches Dialectiques", págs. 28 a 30 sq.
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degradação sempre a única possibilidade para o próprio
escritor exprimir realidades essenciais de sua época.

Entretanto, nota-se que, realçando a compreensão
dos valores e o paralelo com a posição existencialista
47, a teoria psicossociológica dá privilégio a essa segunda orientação exposta no que se segue, com aplicação estrita ao caso dos escritores que põem em
questão a crise do individualismo burguês.
Nesta segunda orientação, sendo afirmado que a
forma romanesca nasce da carência em exprimir um
conteúdo essencial 48, insistem no pertencimento do
romancista como escritor e intelectual no mundo histórico, em sua inserção na sua época de crise do individualismo, de sorte que se lhe exclui a possibilidade
de ultrapassar a degradação romanesca, permanecendo a história dessa degradação 49 sempre a única
possibilidade para o próprio escritor exprimir realidades essenciais de sua época.
Mas não é tudo. Em face das seqüências de cena final com relatos de redisposição do herói colocando

47 Existencialista no sentido anteriormente assinalado, como desdobramento da posição pascaliana: sendo impossível a vida autêntica
no mundo, entende-se que só a consciência clara dessa impossibilidade é autêntica, bem como a consequente recusa voluntária e radical.
48 Conteúdo essencial como o é a própria busca problemática de
valores autênticos em um mundo de convenção e conformismo.
49 Do ponto de vista da crise do individualismo, toda a história releva
do domínio da inautenticidade ou degradação.
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em questão sua busca em ruptura com o mundo e caracterizando a ironia romanesca como um dado incontestável, tal orientação "essencialista" acentua o
pólo inverso da chamada transcendência vertical.
Quer dizer, sendo o romance uma criação imaginária de um universo regido pela degradação, a ultrapassagem só poderia ser igualmente degradada, ou seja,
não vivida como realidade concreta, de sorte que a ironia romanesca porta não somente sobre o herói – de
quem o romancista conhece o caráter problemático –,
mas também sobre o caráter abstrato e insuficiente da
própria consciência do romancista.
Na teoria psicossociológica, essa orientação para o
"conteúdo essencial" pode ser observada pela compreensão de que o relato de redisposição na cena final de
Don Quijote revela simplesmente não um acesso de autenticidade – o que privaria de objeto a pretendida estética específica e exclusiva da forma romanesca.
Antes disso, a orientação para o conteúdo essencial
revela, sim, a tomada de consciência da inanidade em
relação à busca anterior, bem como de toda a busca
possível, de toda a esperança no mundo degradado.
Desta forma, atualizando o ponto de vista crítico-histórico, a teoria psicossociológica reencontra a vertente do universo romanesco na tragédia de Racine, já
mencionado.
O tipo de romance no qual a ironia não se verifica é o
romance com herói coletivo em que não há um relato de
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redisposição nas sequencias finais, como é o caso de Montanha Mágica, de Thomas Mann.

A ironia romanesca que é também auto ironia seria
então um fim, e não um começo como se acreditava na
abordagem pela "transcendência vertical". Sendo um
fim, tem serventia para definir a forma romanesca na
perspectiva histórica a partir do tipo de estrutura de
transição para a ausência de sujeito, já que nesse tipo
transitivo se acentua no final uma nulidade.
Por outras palavras, a estrutura de transição corresponde como vimos ao tipo de romance de autolimitação do herói, composto sobre seu desinteresse na
busca problemática, sem que este desinteresse signifique nem aceitação do mundo da convenção e do conformismo, nem o abandono da escala implícita de valores 50.
A ironia romanesca como um fim, portanto encontra-se na base da mencionada definição do romance
como o único gênero literário no qual a ética do romancista se torna um elemento estético da obra.
Seja como for, importa finalmente destacar como
vimos que há um tipo de romance no qual a ironia não
se verifica. Por outras palavras, no romance com herói
coletivo não se nota um relato de redisposição nas sequencias finais.
50 O romance dito educativo, como "Os Anos de Aprendizagem de
Wilhelm Meister", de J.W. Goethe.
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Nos capítulos que se seguirão, com a exposição de
nossas observações de leitura do romance Montanha
Mágica, de Thomas Mann, onde se trata de herói coletivo, notaremos que o final é nulo, com o desenrolar da
trama romanesca se fazendo pela intensificação da situação que caracteriza todo o relato: elevação dos indivíduos e decepção da ação exterior do grupo.
***
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5) Notas Complementares à Introdução
►NOTA COMPLEMENTAR 01:

Sobre a redução da realidade do indivíduo ao objeto
inerte.
Goldmann sustentou que o estudo da alteração verificada no plano dos personagens literários acentuada
com o nouveau roman se integra no âmbito de uma pesquisa mais ampla sobre a existência possível de uma
homologia entre o histórico das estruturas reificacionais e o das estruturas romanescas.
Por estruturas reificacionais entende-se o aspecto
concreto do fenômeno do fetichismo da mercadoria,
descrito em sociologia por Karl Marx, cujo resumo é o
seguinte: <os economistas burgueses estão impregnados
pelas representações características de um período particular da sociedade em que a produção e as suas relações
regem o homem ao invés de serem por ele regidas, em tal
modo que a necessidade de certa objetivação das forças
sociais do trabalho lhes parece inteiramente inseparável
da necessidade da desfiguração desse mesmo trabalho
pela projeção e pela perda de si, opostas ao trabalho
vivo>.
Trata-se do discurso que <acentua não as manifestações objetivas do trabalho, da produção, mas a sua deformação ilusória que esquece a existência dos operários para reter apenas a personificação do capital, ignorando a enorme força objetiva do trabalho que se exerce
na sociedade, e que está na própria origem da oposição
dos seus diferentes elementos>.
Para investigar a possibilidade de tal homologia é
preciso ter em conta o seguinte: 1) – como transposição
do coeficiente de realidade do indivíduo para o objeto
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inerte, a reificação é um processus psicológico permanente, agindo secularmente no âmbito da produção para
o mercado; 2) – que o aspecto concreto das estruturas
reificacionais acompanha a periodização da sociologia
econômica seguinte:
(a) – fase da economia liberal se prolongando até o
começo do século XX, caracterizada por manter ainda a
função essencial do indivíduo na vida econômica (e por
extensão na vida social).
Nesta fase trata-se da compreensão do modelo de sociedade liberal clássica como comportando uma interpenetração do aspecto econômico e do aspecto psicológico. A referência sociológica principal é a constatação
de que a regulação da produção e do consumo em termos de oferta e demanda se faz por um modo implícito
e não consciente, impondo-se à consciência dos indivíduos como a ação mecânica de uma força exterior.
Desta forma, todo um conjunto de elementos fundamentais da vida psíquica desaparece das consciências
individuais no setor econômico para delegar suas funções à categoria preço, que aparece como uma propriedade nova e puramente social dos objetos inertes, os
quais, por sua vez, passam então a guardar as funções
ativas dos homens, a saber: tudo aquilo que era constituído nas formações sociais pré-capitalistas pelos sentimentos
transindividuais, pelas relações com os valores da afetividade que ultrapassam o indivíduo, incluindo o que dá significado à moral, à estética, à caridade, à fé.
Daí porque no romance clássico os objetos têm uma
importância primordial, mas existem somente por meio
do trato que lhes dão os indivíduos.
►Entretanto, essa situação muda (b) – na fase dos
trustes, monopólios e do capital financeiro, observada
no fim do século XIX e, notadamente, no começo do século XX, tornando-se acentuada a supressão de toda a
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importância essencial do indivíduo e da vida individual
no interior das estruturas econômicas.
(c) – Na fase do capitalismo de organização, observado depois dos anos de 1930 pela intervenção estatal
impondo os mecanismos de autorregulação da economia de produção para o mercado, se constata, em modo
correlativo à supressão progressiva da importância essencial do indivíduo, não somente a independência
crescente dos objetos, mas a constituição desse mundo
de objetos em universo autônomo tendo sua própria estruturação.
Deve-se ter em conta que desde os anos 40/50 deixou
de existir definitivamente o mercado da economia liberal, que cedeu lugar ao papel regulador do Estado através de políticas econômicas, inclusive com políticas de
incentivo ao investimento (o chamado "Livre Mercado"), associadas ao fortalecimento de organismos
multilaterais de cooperação comercial, a exemplo da
OCDE. Quando se fala em regulação do capitalismo em
sentido geral tem-se em vista os esforços para evitar
agravamento das crises: política fiscal (keynesianismo),
política cambiária, sistema e regulação financeira, si stema de bancos centrais (política monetária), basicamente. O Federal Reserve Bank dos EUA, primeiro
Banco Central, foi criado em 1913 (na sequência da crise
de 1907, semelhante à grande depressão dos anos de
1930), dando início ao Federal Reserve System, foco da
política monetária das nações que possibilitou a reconstrução mundial dos meados do século 20.
Leia mais em: Lumier, J.J.: (2010) "A Utopia Negativa:
Leituras de Sociologia da Literatura", Edición electrónica gratuita. Texto pdf, 158 págs, completo em
www.eumed.net/libros/2010e/819/, págs. 33 segs.
***
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►NOTA COMPLEMENTAR 02:

Sobre as alternativas excludentes.
Theodor W. Adorno destacará que o tema da felicidade na ideologia futurista produz uma cruel e inconciliável alternativa contrapondo “sentido objetivo e felicidade subjetiva”, na qual houvera que decidir entre “a
barbárie da felicidade” (sob a estandardização e a civilização técnica, onde predomina o processo de redução
das diferenças entre comportamentos e manifestações
sociais), por um lado e, por outro lado, “a cultura como
estágio objetivamente superior, porém incluindo em si
a infelicidade”, posto que, nessa visão ideológica, “a
prova da nulidade da felicidade subjetiva significa a nulidade da felicidade em si”.
Theodor W. Adorno assinalará a consequência deste
dispositivo ideológico do futurismo como projetando
colocar no lugar desta “felicidade em si” uma “ontologia
considerada desde um tempo remoto e destilada a partir da religião e da filosofia”, ontologia que, por sua vez,
culmina na afirmação de que “a felicidade e o Bem objetivamente supremo são inconciliáveis”, de tal sorte que
uma sociedade aspirando somente à felicidade “marcharia inevitavelmente para a animalização mecânica”.
Cf. Theodor W. Adorno: “Prismas: la Critica de la Cultura y la Sociedad”, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, 292 pp. Ver o ensaio “Aldous Huxley
y la Utopia”, páginas 99 a 125. (Original em Alemão:
Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
***
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►NOTA COMPLEMENTAR 03:

Sobre a “sociologie du voeu”.
Como se sabe desde o ponto de vista da finalidade literária e em face dos esforços de interpretação , o fato
literário não pode ser reduzido a significações sociais
nem a significações psicológicas para compreender,
ajuizar e classificar as obras.
A significação considerada como atributo de uma visão de mundo mais ou menos coerente (uma weltanschaung) levaria a que os escritores surgiriam com espantosa insignificância ao lado dos pensadores.
Por contra, no objeto literário como configuração de
valor, não somente certo número de ideias (uma visão
de mundo) se encontra como dotadas da máxima eficácia estética, mas também certo número de emoções.
Ao se orientar para a apreensão do desejado em literatura, a sociologia assume um ponto de vista interior
ao fato literário, trazendo para o campo sociológico as
experiências individuais indiretas e variadas de todos
os subterfúgios, achados, disfarces, fugas, etc. que podem aportar algum ensinamento, mas que os indivíduos
reconhecem porque delas se ocupam.
Será em referência ao estudo dessas experiências
que, em correspondência com a noção de consciência
possível proposta por Lucien Goldmann, alguns sociólogos falam acertadamente de uma "sociologie du voeu"
(aspiração, desejo, como afirmação de fé ou promessa),
de tal sorte que o elemento de significação intelectual
no objeto literário não exclui nem o sentimento de júbilo na relação com o criador, nem a relação com os leitores.
Vejam o Artigo de Albert Memmi intitulado “Problemas de Sociologia da Literatura”, publicado no "Tratado
de Sociologia-Vol. 2", dirigido por Georges Gurvitch,
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Porto, Iniciativas Editoriais, 1968 (1ª edição em Francês: Paris, PUF,1960).
►NOTA COMPLEMENTAR 04:
Sobre a afirmação de que a literatura satisfaz certa
necessidade cultural não utilitária, ou seja:

Sobre o valor literário.
O fato literário é para uma sociedade um modo de ela
tomar consciência de si própria. Daí adv ém o tabu que
acentua exatamente a especificidade do fato literário e
faz reconhecer no mesmo um fato de val or não confundível com as suas condições genéticas nem com as suas
condições de sobrevivência, nem tampouco com as intenções do seu criador, nem enfim com as suas repercussões psicossociais.
Aquilo que há na obra literária pelo qual se chega à
afirmação de que a literatura satisfaz certa necessidade
cultural não utilitária, ou seja: o valor literário, é inicialmente o elemento que difere um livro de poemas ou
um romance de um jornal.
Sem dúvida, o qualificativo e o valor que ocorrem
imediatamente aos leitores, pelo que eles identificam o
fato literário, não são o mesmo para todos os públicos.
A identificação do fato literário seja como romance ou
poema ou ensaio se define também socialmente e não
apenas pelo método, sem que isto impeça tomar-se o valor literário como ponto de partida da pesquisa sociológica.
Tanto é assim que a tarefa específica dessa pesquisa
é a sociologia do fato literário, uma sociologia privilegiada diante do objeto impresso. Trata-se da sociologia do
que é adequado ao fato literário, do que neste não coincide com outra coisa, não coincide com o escrito como
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mercadoria, como produto de transformação, etc. Veja o
referido artigo de Albert Memmi intitulado “Problemas
de Sociologia da Literatura”, Op.cit.

►NOTA COMPLEMENTAR 05

Sobre a Ironia romanesca.
O caráter inane como constituindo a ironia romanesca em Don Quijote pode ser bem notado quando se
afirma a tomada de consciência do caráter provisório ou
problemático da busca anterior em ruptura com o
mundo, e pode ser bem assinalado, dentre outros trechos do capítulo final, na seguinte passagem: (...) "Yo
tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas
de la ignorancia, que sobre él me pusieram mi amarga y
continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me
pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no
me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo
otros que sean luz del alma". (...) "Ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quitano, a quien mis costumbres me dieran renombre de Bueno." (...) Cf. "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha", por Miguel de
Cervantes Saavedra, con Notas y Comentarios del Dr.
Agustin Millares Carlo, (Edicion Ilustrada por Gustavo
Doré), México, Union Tipográfica Editorial Hispano
Americana - Uthea, 1961, original em 2 vols (16051617), págs. 548 sq..
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A ideologia do existente na Leitura de Montanha Mágica de
Thomas Mann.
Por Jacob (J.) Lumier

SEGUNDA PARTE
Leitura de Montanha Mágica:
As Mudanças de Configuração da Situação Dramática na
Narrativa Romanesca51

Romance de Thomas Mann 52·.
Montanha Mágica é um símbolo irônico do modo como a
literatura burguesa descrevia a sociedade em ausência de
tempo histórico.

51 No original alemão Der Zauberberg, a tradução literal é A Montanha Mágica, com o artigo definido. A boa e antiga tradução portuguesa
completa suprimiu o artigo no título e publicou "Montanha Mágica", o
que nos parece bem adequado por acentuar a ficção. Editora Globo,
coleção Dois Mundos, Porto Alegre / Lisboa, sd., 749 págs. Veja a foto
da capa aqui, à página 06, no início dessa obra.
52 Paul Thomas Mann (6 de junho de 1875 - 12 de agosto 1955) foi
um romancista alemão nacionalizado estadunidense, escritor, contista,
crítico social, filantropo, ensaísta, e Prêmio Nobel laureado em 1929.
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Capítulo 01:
As linhas básicas da situação dramática
O tema estético da ausência
Doravante designada abreviadamente pelas iniciais
MMg, quando não por extenso, Montanha Mágica 53 é
um romance difundido nos anos de 1920, precisamente em 1924. Por ser criação contemporânea do expressionismo, admite mais de uma leitura, seja acentuando a mirada realista de Thomas Mann – doravante
designado pelas iniciais ThM, quando não por extenso –, seja apreciando a atitude crítica a respeito da
ideologia do existente, pelo que se torna válido aproximar essa obra à literatura de avant-garde.
Por outras palavras, a leitura da MMg não só atende
a interesses variados, mas traz serventia ao estudo da
teoria psicossociológica, já que se presta à reflexão sobre o modelo com personagem coletivo e sobre o romance educativo, dos quais já falamos na primeira
parte deste ensaio.
53 Ao elaborar nosso estudo com aproveitamento da versão em língua portuguesa, estamos conscientes da reflexão do filósofo que verteu
Baudelaire ao Alemão: segundo Walter Benjamim: “...Pour révéler l'essence linguistique des choses - qui ne diffère pas de leur essence spirituelle -, il faut passer du muet au parlant, c'est-à-dire traduire. C'est la
tâche du langage humain” Oeuvres I, Ed : Folio-Gallimard, 2000, p.146
- Sur le langage en général et sur le langage humain
http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1006012236.html
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Frequentemente, é admitido que a MMg seja um
símbolo irônico do modo como a literatura burguesa
alemã descrevia a sociedade em ausência de tempo histórico, haja vista a elaboração do romance sobre uma
ambiência que caracteriza semifantástica: mundo asséptico de um sanatório para tuberculosos, no alto brumoso de montanhas geladas.
Descrito em uma realidade sem equívoco e tomado
em primeiro plano, esse mundo em ausência de história
configura a psicologia social de personagens aplicados
em conversações e reflexões, mas distanciados da luta
cotidiana pela existência na grande cidade industrial
capitalista em desenvolvimento, figurado mundo exterior, mundo lá de baixo.
Em segundo plano, a descrição do sanatorium desenvolve os temas conversados e refletidos como grandes
questões tiradas de uma época em modernização acelerada e intenso crescimento industrial. Vale dizer,
põe em foco as grandes questões intelectuais, que se
colocavam para a classe burguesa de matiz liberal em
vias de confrontar-se com a decadência de seus valores individualistas, nas condições históricas da Alemanha e de sua formação nacional em retardo, sob a
mirada dos anos de 1910, data da trama romanesca.
Desta sorte, a reflexão estética sociológica sobre o
alcance da MMg para os limites da forma romanesca,
em face da literatura de avant-garde, deve apreciar ne-
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cessariamente o contraste e a diferenciação do ambiente do sanatorium, por um lado, e o mundo que se lhe
figura exterior, por outro lado.
Admite-se que ThM alcançou o tema estético da
ausência, isto é, a ausência de valores nas relações dos
homens, pelas seguintes razões: (a) – por ter exatamente o objetivo de descrever a subjetividade do homem que vive sem perspectiva em suas ligações com
seu ambiente; (b) – por ter em vista uma imagem de
homens e de destinos semelhante à observada em James Joyce, Ernst Hemingway, André Gide.
Tanto é assim que, mencionando um comentário de
T. S. Eliot, Thomas Mann se indaga "se não seria de parecer que, no domínio do romance, nenhum haveria de importante
senão aquele que já não é mais um romance", estimando
desta forma, enfim, que esse seria o caso da MMg e de
algumas outras obras suas 54.
Em Montanha Mágica se revela uma compreensão da
ideia de doença como equiparável a uma afecção cultural,
no sentido de ser resultante de um efeito paralisante, proveniente de certo estado obscuro do caráter coletivo sobre
a consciência individual.

54 Cf: Mann, T.: "A Gênese do Doutor Faustus", apud Lukacs, Georg: "Thomas Mann", Paris, François Maspero, 1966, 234 págs, vejam
pág. 95/96.
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O Personagem e o Ambiente
►Da mesma maneira, será a partir do contraste e
diferenciação do sanatorium e do mundo figurado exterior que terá lugar a moldagem do personagem individual central Hans Castorp 55, como tipo humano
mediano, caracterizado por sua consciência larga e
aberta às influências do ambiente coletivo, tendo ademais dificuldade em elevar-se intelectualmente.
Nos começos de Montanha Mágica 56 há uma passagem do texto onde se lê exatamente a concepção da
qual resultará a moldagem de seu personagem individual central.
Pode-se notar ali com boa certeza a compreensão da
ideia de doença como equiparável a uma afecção cultural, no sentido de ser resultante de um efeito paralisante proveniente de certo estado obscuro do caráter
coletivo sobre a consciência individual.

55 Não nos perguntamos por eventuais significados de nomes próprios, posto que nossa leitura é eminentemente sociológica e não simbolista.
56 A Montanha Mágica, págs. 36 e 37, op.cit.
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Tendo sob suas vistas a crítica situação da época,
pondera o narrador impessoal figurado pelo romancista 57 tratar-se de um obscurecimento exógeno, capaz de repercutir diretamente para-além das funções
espirituais e morais até na parte física e orgânica do
indivíduo.
Conforme a compreensão do narrador, tal seria em
fatos o caso do estado coletivo que é desprovido de esperança, e carece de perspectiva, malgrado a agitação
de que padece, como, em sua ponderação, via acontecer nos começos do século vinte, nas condições da
Alemanha às vésperas de 1914.
Mas não é tudo. Esse estado sem saída se desvelaria
ao indivíduo em segredo, e replicaria por um silêncio
vazio à questão sobre o sentido profundo, mais do que
pessoal, de todo o esforço e de toda a atividade.
Daí que a mediania bem elaborada na moldagem do
personagem individual central Hans Castorp, como
um homem honrado, está em que ele não dispõe das
virtudes especiais necessárias para ultrapassar o que
em ordinário é praticado.
Ou seja, para ir além do comum, precisa ele contar
com o auxílio do saber da época e com uma resposta
57 Ao utilizar o termo "narrador" objetivamos a voz narrativa que
conta os relatos e situações no romance. Não tendo pertencimento à
fala de personagem algum, nem ao Hans Castorp, embora, como veremos em certas estilizações, se confunda por vezes aos monólogos de
seu personagem central, a diferenciação da voz narrativa em criação
artística de Thomas Mann atende ao princípio de que, no romance, a
ética do escritor passa ao seu romance como um elemento estético.
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satisfatória para a questão do sentido. Entretanto, se
trata de um tipo humano que não é capaz nem de uma
solidão e uma espontaneidade morais que sejam raras
e de natureza heroica, nem de uma vitalidade a toda a
prova.
O homem vive a sua vida pessoal não somente como
indivíduo, mas também, consciente ou não, vive a vida de
sua época e a do conjunto de seus contemporâneos.

►Hans Castorp é um personagem individual que
desfruta do lugar central porque dotado de uma consciência aberta em grau afetivo às influências do ambiente, constituindo a figuração artística de uma compreensão de sociedade histórica, expressa pelo narrador, segundo a qual o homem vive a sua vida pessoal
não somente como indivíduo, mas também, consciente ou não, vive a vida de sua época e a do conjunto
de seus contemporâneos.
Todavia essa sabedoria não chega ao personagem.
Castorp está distanciado, é certo, em relação à ideia
de passar em crítica os fundamentos impessoais de
sua existência, e se insere dentre aqueles tipos humanos que consideram tais fundamentos como dados
pura e simplesmente, avançam de si mesmos.
Não obstante esse distanciamento para com o saber
histórico, o personagem não lhe é completamente
alheio. Castorp figura um indivíduo capaz de sentir
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que os defeitos de sua época são vagamente prejudiciais ao seu bem-estar moral.
Neste ponto, retornando ao mencionado texto dos
começos de Montanha Mágica (a compreensão da ideia
de doença como equiparável a uma afecção cultural),
agora pelo aspecto da descrição da ambiência, veremos que, além do indivíduo, a comunidade dos enfermos do sanatorium, herói coletivo do romance, também
está contemplada.
Se a enfermidade é tomada por sua ideia, como um
efeito da época, é fato certamente que a média dos indivíduos também está sujeita à idêntica repercussão
do estado obscuro e seu efeito paralisante, isto é: à
falta de perspectiva, inclusive em nível orgânico. Hans
Castorp não será, pois, o único a ser atingido em seu
organismo por aquele obscurecimento exógeno. Ele é
apenas um homem honrado atingido em meio a muitos outros indivíduos, elevados ou igual a ele medianos, que povoarão o sanatorium.
Torna claro, então, e essa é a relevância do ponto de
vista coletivo para a compreensão da forma romanesca em Montanha Mágica, que a escolha de Castorp
como personagem individual central fora uma preferência genérica. Quer dizer, a seleção houvera sido
fortuita, não necessária, a eleição não buscava um personagem singular, mas poderia recair perfeitamente
sobre outro indivíduo com idêntica posição social: um
burguês médio jovem, recém-formado na universidade e disponível moralmente para um aprendizado
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sobre as grandes questões intelectuais, que se colocavam para a classe burguesa de matiz liberal e em vias
de confrontar-se com a decadência de seus valores individualistas.

Composição poética e Cidadania
► Da mesma maneira, o ponto de vista do herói coletivo
permite reduzir às suas verdadeiras proporções o alcance
na coerência romanesca do celebrado duelo intelectual que
nos meios ideológicos fez a fama de Montanha Mágica 58.

Não há negar que as descrições de sentimentos sobre desejos sexuais, ou sobre relações envolventes
com mulheres atraentes, como Mme. Chauchat, por
exemplo, são experiências cujo peso igualmente importante na narrativa, até mesmo para a evolução do
aprendizado de Hans Castorp, desfrutam de alcance
maior do que o debate de visões de mundo entre o Iluminismo e as correntes obscurantistas, embora a relevância histórica desse debate ideológico seja mais facilmente notada.
Ademais, seria um exagero inadequado deixar de
lado o potenciado caráter simbólico e artístico desse
romance, em sua fantasia fantástica e acentuado distanciamento, para proceder à leitura de Montanha Mágica como se fosse uma obra escrita com a intenção de
atuar nos meios político-ideológicos.
58 Cf. Löwy, Michael: "Para uma Sociologia de los Intelectuales Revolucionários", págs. 61 sq., op.cit.
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Não há coisa alguma na MMg que permita caracterizá-la como um libelo para a crítica da incapacidade
da classe burguesa alemã em projetar intelectualmente o conceito dinâmico de cidadania, e desta
forma reconhecer-se em uma imagem ideal do citoyen,
embora essa questão, transfigurada pela arte da composição poética, seja incluída no universo estético do
romance.
Montanha Mágica retrata a situação humana de enfermidade, tratando-a em particular como correspondendo a
uma classe burguesa alemã que não era capaz de encontrar o conceito dinâmico de cidadania.

Seja como for, o que é absolutamente necessário
para a unidade do romance é a trama da sociabilidade,
o conjunto dos convivas descritos como se reconhecendo em estado de consciência coletiva, conforme as
muitas microformas concretas exprimidas em os Nósoutros pronunciados pelos "grupinhos".
Aliás, facilmente perceptíveis nas descrições das refeições no salão e afirmados em razão de critérios vários, que, dentre outros, incluirão ademais dos status,
e graus de prestígio, as afinidades de língua, regiões de
proveniência, idades, laços familiares e, como não podia deixar de ser, as fases da enfermidade.
Vale dizer, os relatos que harmonizam a narrativa
do romance são basicamente descrições dos microcosmos dessas relações dos grupinhos, entre si e com
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os grupinhos maiores, em que eventualmente estão inseridos, bem como as séries das relações dos convivas
uns com os outros e em face dos grupinhos.
Acresce que, descritas como se desfrutassem de
certa espontaneidade na expectativa de cura, que a todos unifica, todas essas séries e conjuntos sem padrão
definido no romance estabelecem relações com os níveis organizados dessa comunidade fictícia única, que
é o sanatorium, cuja luta contra a enfermidade, feita de
hierarquias, regras, horários, prestadores, cuidados,
tratamentos, instrumentos, etc. forma uma realidade
romanesca que pertence aos convivas. Tais são os critérios da coerência e unidade do romance, em suas
narrativas artísticas e seus relatos pontuais.
Por sua vez, sobressai, sem dúvida que, para além
de seu interesse na história dos começos do século
vinte, as descrições de visões de mundo, em debate entre os personagens Settembrini e Naphta, devem ser
apreciadas em suas devidas proporções, como aspecto
notável do romance, capaz de deixar claro não ser a
MMg uma obra da qual se possa criticar por mau
gosto artístico, ao dar espaço supostamente excessivo
ao mórbido e à doença na literatura.
Mais ainda: o duelo conceitual de visões de mundo
tem o papel de tornar inequívoco que o destaque para
um sanatório como herói coletivo romanesco tem alcance e vale como simbolização de problemas históricos da democracia moderna. Em particular, retrata
como foi dito a situação humana de enfermidade como
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correspondendo a uma classe burguesa alemã que não
era capaz de encontrar o conceito dinâmico de cidadania, ou reconhecer-se em uma imagem simbólica
ideal do citoyen.
Além disso, romance de uma comunidade de convivas enfermos, isolados do mundo capitalista e disponíveis para a reflexão e o debate, Montanha Mágica configura como disse um símbolo irônico do modo como
a literatura alemã da crise do individualismo recorria
aos subterfúgios discursivos, como o debate Settembrini / Naphta, para figurar a sociedade em estado de
ausência de tempo histórico.
***

Arte Crepuscular e Alegoria

Embora o mundo de Montanha Mágica seja uma realidade em si, com um tempo particular todo seu, não constitui uma ruptura alegórica.

Certamente, a aproximação e a apreciação da MMg
comportam inúmeros ângulos e complexos prismas
em que a mirada do apreciador deve prestar atenção
ao caráter sobretudo indireto dos procedimentos de
composição artística.
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Os comentários sociológicos de Lukacs sobre a obra
de ThM não fazem por menos, e assinalam que neste
domínio indireto em que a descrição é feita sobre as
consequências intelectuais e morais das questões postas aos indivíduos pela vida burguesa no início do século XX, não se pode alcançar mais do que uma arte
crepuscular 59.
Deste ponto de vista histórico, haveria uma fase de
enfraquecimento do realismo caracterizada por procedimentos de composição indiretos, que não captariam a vida de tão perto nem em feitio tão rico como
no realismo do século XVIII, no "Tom Jones", de Henri
Fielding, por exemplo. Daí "arte crepuscular" que, em
virtude de seus procedimentos indiretos, estaria a demandar uma imaginação ousada na composição da
forma, como se constata na MMg.
Se o artista consegue isto, se ele dá forma a uma
imaginação ousada, é a fim de pintar uma nova experiência, imediata ao que fora originariamente apreendido em maneira indireta, tirando daí uma imagem total do homem e dos objetos de sua vida.
Se o ponto mais alto na escala de figurações do realismo literário clássico é o ciclo de "As Ilusões Perdidas",
de Balzac, deve-se notar que nem mesmo este conseguiu captar em sua plena extensão o todo imediata-

59 Lukacs, Georg: "La Signification Présente du Realisme Critique",
Paris, Gallimard, 1960, págs. 182 a 184; pág. 154.
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mente concreto da sociedade, mas só alcançou o conjunto correspondente a um aspecto relativamente reduzido da realidade. Sua concepção global tem grandeza porque em cada um desses pedaços da sociedade
a concepção global permanece viva, impressionante,
presente, suscetível de corresponder a uma experiência humana vivida 60.
Em nível da arte crepuscular, já se está bem longe
do realismo clássico, mas a consciência que ThM deixaria transparecer sobre essa arte faria dele um romancista com mirada realista.
►Quer dizer, do ponto de vista dos comentários
sociológicos de Lukacs, o desgarramento psíquico
profundo, notado com a figuração do tema da ausência em ThM (o isolamento do seu herói coletivo), não
deve ser interpretado como alegoria, como ruptura
entre o ser e a significação, um aspecto da determinação própria à angústia em Kafka.
Nada obstante, fato é que o mundo isolado do sanatorium imaginário tem sim um caráter alegórico, e configura como disse a metáfora de uma sociedade vivendo um tempo em ausência de história, cuja angústia se reflete no fato de os personagens não poderem
descer à cidade-sede de suas biografias e suas recordações, das quais estão, pois, cortados, sob o risco de,
caso desçam, não mais serem salvos.

60 Ib, ibidem.
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Embora o mundo desgarrado de Montanha Mágica
seja uma realidade em si, com um tempo particular
todo seu, não deve ser visto sob o prisma da ruptura
alegórica porque seus personagens não estão desprovidos das posições sociais trazidas do mundo capitalista exterior; não perderam seu caráter de classe social burguesa.
Por não haver ruptura alegórica, Thomas Mann rompe com
os quadros do individualismo, não para daí se distanciar,
mas para reencontrar o existente em estado elementar.

Nada obstante, deve-se igualmente evitar superestimar o peso dessas ligações sociais burguesas, em razão de que os personagens estão integrados no sanatorium, portanto estão ao abrigo da ideologia do existente, que constitui como vimos uma referência estética essencial da MMg.
No romance, as ligações sociais burguesas são
muito diluídas e valem pouco, dado a inexistência de
relações com outros agrupamentos desta classe, sendo
reduzidas ao princípio puro da estratificação social,
cujos critérios de prestígio já não são ali determinados
pelos mais ricos.
Thomas Mann é um romancista da burguesia e do
individualismo. O que encanta na leitura de Montanha
Mágica são as descrições da individualidade dos personagens, o uso de razão e experiência em suas reflexões, diálogos e monólogos bem como a percepção de
sua realidade por eles próprios.
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Embora seja um romancista com mirada realista, a
tentativa de classificar ThM no realismo, ainda que no
capítulo da arte crepuscular, é bastante insuficiente, e
deixa inexplorada a característica estética essencial
de que o mundo da MMg encontra-se ao abrigo da
ideologia do existente.

Consciência Possível e Ideologia do Existente
Thomas Mann põe em obra o princípio de que a vontade de
viver existe, mas não devia existir.

►O ponto de vista da Crítica da Cultura prevalece
sobre a classificação no realismo, de tal sorte que o
projeto intelectual de pensar o existente em estado
elementar, como material artístico, constitui o aspecto prioritário a ser levado em conta na análise ideológica de Montanha Mágica.
Ao figurar seus personagens ao abrigo da ideologia
do existente, ThM vai mais longe no seu individualismo e, por não haver ruptura alegórica, o autor
rompe com os quadros do individualismo, não para
daí se distanciar, mas, em modo positivo, para reencontrar o existente em estado elementar.
Neste sentido, simbolizando em metáfora uma fração bem equilibrada da burguesia liberal alemã, o elemento de ruptura alegórica estaria presente, sim,
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como caráter utópico, na medida em que a comunidade imaginada na MMg projeta uma consciência possível, 61 isto é: representa a forma de vida a que certa burguesia bem equilibrada poderia alcançar caso se despojasse dos seus fins e objetivos no mundo, para conviver exercendo a reflexão e o diálogo, com base exclusivamente na razão e na experiência individuais 62.
Se a ideologia do existente faz do indivíduo a
causa eficiente do sistema (pressão pecuniária para
ter fins e objetivos no mundo) e se o individualismo
da classe burguesa se preserva nesse limite, ThM o
rompe, e reencontra em sua simples existência a figura dos indivíduos a partir de uma qualidade apaziguante, retratando-os como "estoicos".
Sabemos que, nos antípodas de Ernst Bloch, Lukacs
se esforça para excluir qualquer influência de Schopenhauer, a quem recusa reconhecer como pensador nãosubordinado ao sistema. Embora não queiramos defender sua influência, resta a evidência que Thomas Mann
põe em obra o princípio de que a vontade de viver existe, mas
não devia existir.

61 A noção de consciência possível em sociologia da literatura dá
conta do caráter utópico e encontra-se elaborada na obra de Lucien
Goldmann "Sociologie du Roman", op.cit.
62 Não há reflexão coletiva nem órgãos como as assembléias para
tomar as decisões no mundo de valores individualistas da MMg.
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Como se sabe, Shopenhauer repele a vinculação da
arte ao domínio causal, portanto sua orientação é contrária à interpretação funcional ou finalista, que adotam os defensores do realismo literário, como Lukacs,
(papel histórico-ideológico da arte) 63.
Ao criar em "Montanha Mágica" um mundo verossímil
ao abrigo da ideologia do existente, Thomas Mann
dá lugar para mostrar que a vontade de viver é desprovida de densidade afetiva e, por esta via, nos mostra o
viver como qualidade de indivíduos apaziguantes, "estoicos", quase ascéticos: o Eu Comigo Para-mim. Seres
em elevação que têm a percepção de si em sua relação
com seu corpo fungível, em deterioração, e refletem a
consciência e o conhecimento dessa percepção. Daí,
dessa situação existencial, provém a disponibilidade
moral para refletir em autenticidade as questões críticas que o próprio Lukacs atribui ao seu desejado realismo de ThM.

63 Aplicando a definição de Schopenhauer do procedimento artístico como contemplação do mundo, independentemente do princípio de
causa, Beckett assinala sua influência em autores cujas explicações
para seus personagens, ao contrário de Balzac, são experimentais e
não demonstrativas (Dostoievski, Proust). Nota a busca de imagens
que servem para acentuar o caráter puro do sujeito em Proust, "quase
isento da impureza da vontade”. E acrescenta Beckett:: “quando o sujeito está isento de vontade, o objeto está isento de causalidade”. Cf.
Beckett, Samuel: “Proust”, Londres, Evergreen Books, 1931 (em versão
espanhola). Ver tb. Lumier, Jacob (J.): "A Moral do Artista: Leitura de
Proust", Ebook pdf, 134 págs, publicadora Bubok, 2010 http://www.bubok.com/libros/190395/A-Moral-do-Artista-Leitura-de-Proust
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Se, no romance, os valores burgueses só predominam nos costumes de boa educação e nos temas ideológicos das conversações é porque os personagens de
Montanha Mágica já eram enfermos antes de chegarem
ao sanatorium, portanto dificilmente estariam integralmente inseridos na luta capitalista pela existência,
ainda que, conforme a ideia, seus estados febris íntimos e intermitentes fossem em parte produzidos pelo
obscurecimento coletivo e em parte fossem provenientes da natureza em deterioração.
A razão da perenidade e atualidade de Montanha Mágica, de Thomas Mann é que dá forma e figura à aspiração
humana e coletiva a um mundo sem doenças.

Um mundo sem doença
►Desta forma, na apreciação crítico-literária e sociológica de Montanha Mágica, as significações de
classe social resultam periféricas. Os critérios da criação artística como fantasia e imaginação predominam,
da mesma maneira em que se revela imprescindível o
ponto de vista da forma romanesca, como mediação
específica à criação do romance.
Por mais que tenha a ver com a situação de desgaste
da classe burguesa à época, a leitura da MMg compreende um ideal específico que ultrapassa as particularidades da história, e vai além da estrutura de classes;
um ideal que sustenta a coerência da narrativa e sua
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unidade como forma romanesca, a saber: a aspiração humana e coletiva a um mundo sem doenças. Daí a razão da perenidade e atualidade de Montanha Mágica, de Thomas
Mann.
Na leitura, observa-se que as ligações sociais objetivas indiretas do sanatorium predominam nas situações dramáticas para além da composição de classe de
seus ocupantes. Daí a inserção nas conversações entre
os personagens do romance de certos temas recorrentes: (a) sobre a evolução dos conhecimentos técnicos
e científicos da medicina e da indústria respectiva; (b)
sobre o desenvolvimento das ações de luta contra as
enfermidades em geral e contra a tuberculose em especial – cuja cura, à época de Thomas Mann, era muito
incerta 64; (c) sobre o progresso das medidas em defesa
da saúde, notadamente aquelas necessárias à melhoria
da habitabilidade do meio que envolve a vida humana;
dentre outros temas sobre aspectos conexos.
Neste sentido, pode-se dizer que Thomas Mann é
pioneiro da questão ambientalista e que Montanha Mágica é o primeiro grande romance a pôr em questão a
poluição atmosférica e a denunciar a baixa qualidade
da oxigenação no ambiente e no habitat urbano.

64 Aliás, como veremos adiante o caráter decepcionante da busca
empreendida pelo sanatorium, como personagem coletivo romanesco
típico, decorre desta verdade, desta incerteza fundamental da cura coletivamente buscada.
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Características estas que saltam aos olhos desde o
início, na leitura do romance, e causam forte impacto.
Aliás, será em consequência da poluição urbana que o
sanatorium constituirá um mundo confinado inapelavelmente às montanhas, e toda a angústia dos personagens consiste em saber que não terão salvação caso
insistam em descer à cidade, sede de suas biografias e
memórias de vida.
A coloração acinzentada da vida humana retratada em
Montanha Mágica, a partir de um ambiente montanhês
apropriadamente nublado, liga-se ao caráter de esperança
resignada que permeia o sanatorium.

►Seja como for, sob o aspecto de composição realista, importa que a recorrência de temas do combate
às enfermidades, valorização da saúde e aspiração ao
sentir-se confortado define não tanto o perfil passivo,
mas a coloração acinzentada da vida humana em um
ambiente montanhês propiciamente nublado: tal o caráter de esperança resignada que permeia o sanatorium internacional, como herói coletivo cujo esforço é combater a tuberculose.
Na ficção do romance, as condições sociais diretamente influentes ou marcantes sobre os convivas provêm, justamente, da sociabilidade romanesca complexa, com sua infinidade de grupinhos internacionalmente entremeados, e os variados Nós-outros fusionando o reconhecimento do estado debilitado de cada
um, como engajados em vencer a enfermidade.
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Daí, da permanência desse engajamento dos personagens, constata-se que, embora quase desprovido de
historicidade, falto em mudança, o tempo em criação
na composição literária do sanatorium corre por si próprio e tem sua realidade nesse panorama.
A narrativa ficcional acentua a lentidão da vida, a
repetição, a monotonia e a influência dissolvente do
tempo quase infinito da natureza nas montanhas gélidas ao redor, só contrastadas por eventuais pequenas
povoações que pontilham a paisagem no romance.
Tendo em vista essa coloração acinzentada da vida
humana, em um panorama montanhês propiciamente
nublado, seria equivocado se apreciássemos a reflexão
e as conversações sobre as grandes questões da época
como se estivessem separadas da situação individual
dramática dos personagens debatedores, que são pacientes identificados ao esforço específico do sanatorium, e inseridos no tempo deste esforço.
Nas descrições de Montanha Mágica os personagens
não se encontram em medida de olvidar sua angustiante circunstância existencial: o desgarramento em
vivenciar o progressivo distanciamento a que são relegadas suas recordações e imagens de sua biografia,
passada lá em meio do que veio a se tornar o mundo
exterior.
Se eventualmente acontece tentarem esquecer, será
por rebeldia de um jovem homem, como ocorrerá a
Hans Castorp no episódio crucial em que, deslizando
em um par de esquis, penetra nas montanhas gélidas,
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perde o rumo, adormece e tem um sonho com visão
cerúlea 65.
Embora não representem sofrimento, o mal-estar
na leitura da MMg provém de que os personagens não
conseguem olvidar que são pacientes de tuberculose
em tratamento por atitude própria.
Para compreender o privilégio do tempo de conversação
na narrativa do romance Montanha Mágica deve-se ter em
conta a descrição de uma "forma de vida em experimentação" e a correspondente atitude existencial.

Esperança minúscula
Se acaso pudessem ser equiparados aos burgueses
em férias, como, espantosamente, já houve quem dissesse, seria ao dispêndio de um descaso perverso para
com o sentimento do viver em estado de afecção: o
sentir-se vitorioso por afastar de si ou deter o avanço
da tuberculose.
Aliás, Thomas Mann mostra com destaque e evidência esse sentimento singular, uma esperança minúscula, tênue, que anima e dá força aos personagens,
acentuando a importância para eles não somente das
suas melhoras, por mais minúsculas e demoradas que
sejam, mas de apostar nas chances dessas melhoras.
65 Ver adiante nossa análise detalhada do Capítulo intitulado Neve.
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A possibilidade mesma de que venham eles a debater questões da época e os problemas do cotidiano no
mundo capitalista exterior liga-se a tal situação positiva essencial, implicando o esforço significativo que
os eleva.
Inclusive, se pode admitir ser em virtude de este
elevar-se do quase sem perspectiva, o elevar-se minúsculo de uma existência decaída e tênue, residual, que
a conversação se torna digna, autêntica, em narrativa
romanesca da MMg.
►Na verdade, o truque, a arte sutil no romance de
Thomas Mann, em seu círculo social semifantástico é
que, por terem escapado à ideologia do existente, malgrado eles, os indivíduos debilitados encontram no
fundo de sua ruína orgânica o tempo de conversação e
reflexão, de que não dispunham, ou, até então, no
mundo do capitalismo, nunca houveram tido o privilégio de um tempo para dispor integralmente.
Tal o célebre e debatido problema do tempo em narrativa do romance Montanha Mágica, do qual muito se
disse tratar-se de um tempo subjetivo.
Na realidade do romance as coisas não se passam
bem assim. O tempo de conversação não é apenas percebido subjetivamente pela consciência de tipo burguesa, que o projeta em medidas externas de duração.
Antes disso, revela-se uma qualidade decorrente da
conformação dos pacientes aos procedimentos especiais de seus tratamentos.
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É o tempo vivenciado no experimentalismo metódico 66 a que estão conformados, em face da incerteza
na contenção de sua enfermidade. Aliás, é a experimentação das chances 67 que define objetivamente o conjunto
das expectativas no Sanatorium Internacional Berghof,
como foi designada a comunidade organizada dos personagens, convivas, pacientes em narrativa do romance Montanha Mágica.
A conversação mostra-se um aspecto do tempo social lento e indefinido, que prevalece naquela situação
distanciada das mudanças próprias à realidade histórica dos agrupamentos particulares, das classes sociais e das sociedades globais em modernização.
No tempo de conversação, se trata de uma qualidade de existência que a narrativa realista relaciona
em modo indireto, à maneira de um minúsculo pen-

66 O termo experimentalismo nada tem a ver com seu uso artístico
em música, por exemplo. Refiro-me à lógica experimental, como combinação da lógica empírica de observação dos fenômenos (tentativa e
erro) e do método hipotético-dedutivo, de que faz parte a medida ou
medição.
67 Toda a experimentação já é um procedimento probabilitário de
teste, em que se aposta em um resultado e se ajusta uma conjectura.
Ao falar em modo redundante da experimentação, não sobre um recurso operacional, mas das chances, busco acentuar que as probabilidades se referem não a conjecturas, mas à forma de vida dos pacientes
em tratamento de tuberculose à época da MMg. Há uma aposta nas
probabilidades de melhoras (sempre mínimas), que são tênues expectativas de novas chances. Tal a atitude existencial correspondendo à
esperança resignada dos personagens de A Montanha Mágica.
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dente no prolongamento do desenvolvimento das técnicas de tratamento da tuberculose, e do avanço dos
conhecimentos nesse domínio.
A descrição do reboliço pela introdução do aparelho de
radiologia, a utilização dos raios-x tomado como um fator
de minoração da incerteza, naquele experimentalismo das
chances de reconfortar, confirma a compreensão aqui formulada em nossa leitura.

Aliás, como herói coletivo, o Berghof inteiro não
passa de um minúsculo campo no extremo de tal escala, onde conversação – ou, em modo mais amplo, a
sociabilidade – e ação experimental confluem em maneira especial, uma comunidade em estado de aspiração a uma cura, onde a história de cada desenvolvimento ou avanço, conhecido ou somente conjectural,
chegou ao seu termo, tornou-se não só uma possibilidade de tratamento, mas uma chance de melhoras a
ser tentado, feixe de expectativas e salvação. Tal é a
forma de vida em experimentação que podemos ler em
narrativa do romance Montanha Mágica.
Tanto é assim que o narrador impessoal 68 nos mostra em destaque como disse a efervescência, o reboliço
68 O narrador impessoal é uma figura tradicional da literatura, voz
do contador de estórias, como “As Mil e Uma Noites”, que o romance
clássico como Don Quijote preservou e os realistas a exerceram. Diferencia-se do narrador monológico em Dostoyevski, Proust, Kafka,
Joyce, dentre outros. A voz narrativa impessoal, em criação artística
romanesca (incluindo Thomas Mann), atende como disse ao princípio
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e o renovar das expectativas em novas chances, ocorrido naquele minúsculo e complexo universo literário,
quando o Berghof recebeu e foi posto em funcionamento o aparelho de radiologia, o uso dos raios-x
como recurso então avançado no diagnóstico da tuberculose.
Vale dizer, a introdução de tal ferramenta radiológica, tomada como um fator de minoração da incerteza naquele experimentalismo das chances confirma
como disse a compreensão aqui formulada em nossa
leitura.
O mundo do herói coletivo na MMg é constituído
por um Nós-outros comunitário organizado e quase
completamente passivo, bastante intenso em sua fusão, disciplinado sem chegar a formar comunhão, vivenciando em valor transindividual uma esperança resignada, consubstanciada em um tempo particular
muito lento e longo, em continuidade perene, constantemente renovado na experimentação das próprias
chances.

Padrões burgueses e mundo semifantástico
►Seja como for, não resta dúvida de que a observação de uma dualidade no quadro do romance Montanha Mágica, de Thomas Mann, traz grande complexidade para sua apreciação.
de que a ética do escritor passa ao seu romance, como um elemento
estético e não pode ser reduzida à voz pessoal do autor.
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A linha distinguindo entre os padrões burgueses e
o mundo semifantástico do Berghof é insuficiente
para a compreensão deste quadro. A atribuição de
uma consciência meramente reflexa aos personagens,
tomados em sua proveniência na classe burguesa, não
se verifica no texto da narrativa romanesca.
Se, no seio da comunidade Berghof, tais personagens exercem reflexão sobre as questões da época e
chegam a algum conhecimento em relação ao mundo
exterior – do qual estão afastados, mas permanecem
ligados por suas recordações –, se trata de um conhecimento que, por muito formulado, aparece enroscado
a um estado afetivo predominante.
Vale dizer: todo o conhecimento do mundo exterior
vem combinado e pendente do sentimento de afastamento, ficando em segundo plano toda a atitude crítica, ou, pelo menos, intelectual, à qual se pudesse referir as lacunas da classe burguesa, sua falsa consciência, e se pudesse representar a possibilidade de tornar
menos injusta a exploração capitalista.
Os próprios personagens falam do sentimento de afastamento que envolve suas conversações e reflexões, de
tal sorte que estas se lhes parecem nem tanto ineficazes ou inoperantes, dado seu distanciamento do
mundo, mas antes, restritas e não-comunicáveis.
Se os principais personagens são dotados de forte sensibilidade moral diante da exploração capitalista desenfreada, neles não prevalecem as atitudes críticas e os juízos
de valor, mas o sentimento de afastamento.
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Nos relatos do romance, em que abandonam os seus
planos mundanos anteriores em face da longa duração
de suas estadias, não há indicação de que fosse um desiderato dos personagens levar à prática ou aplicá-las
no mundo exterior as ideias de que eventualmente cogitassem ao examinarem as questões ideológicas.
São personagens marcados pelo caráter individualista privado, dos quais, exatamente por isso, notando
ademais que disto não se davam conta, pode o narrador dizer com mordacidade que eram os próprios sujeitos da insatisfação moral que sentiam.
Referimo-nos neste ponto ao problema que nos comentários sociológicos de Lukacs surge como a atitude aparentemente crítica dos personagens para com
a exploração capitalista 69.
Com efeito, não é difícil perceber ao longo da leitura
do romance que os personagens mais significativos e
recorrentes são dotados de forte sensibilidade moral
ante a exploração capitalista.
Todavia, em relação a tudo o que toca o mundo exterior, nota-se igualmente que eles são regidos ou movidos muito mais pelo sentimento de afastamento,
percebido e conceitualmente formulado como dissemos, do que por atitudes críticas e juízos de valor.
São tipos humanos integralmente expostos ao risco
da melancolia, ao desgosto em relação à própria vida.
69 Lukács G: "Thomas Mann", Paris, Maspero, 1966, 234 págs.
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Não somente em razão da tuberculose, mas em virtude das saudades do lar, que carregam por estarem
praticamente impedidos de regressar aos seus círculos sociais mais íntimos e à sua terra de origem. Portanto é constante o risco de cederem à tristeza abissal,
que os ronda, devido à nostalgia que vez por outra os
acomete com intensidade, sem dúvida ligada ao viver
na distância e ao sentimento de afastamento.
Desta sorte, antes de um caráter ilusório a respeito
do mundo em lacunas da classe burguesa, assim suposto automaticamente reproduzido na insatisfação
moral demonstrada pelos personagens nos debates, o
que há não passa de um sentimento da nulidade de
suas ideias, que se lhes parecem como disse restritas e
não-comunicáveis.
Todo o conhecimento do mundo exterior em Montanha Mágica se produz ao abrigo da ideologia do existente, portanto vem combinado e pendente do sentimento de afastamento.
Não se trata da sensação ideológica de impotência
de burgueses em crise de (falsa) consciência 70 que se
representariam a possibilidade de tornar menos injusta a exploração capitalista selvagem.

70 Falsa consciência de classe por que desfrutar de rendas do capital não comporta uma atitude contrária à exploração capitalista.
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No romance Montanha Mágica, a sensibilidade ante a
exploração revela um aspecto do sentimento de nulidade imprimindo a coloração e o caráter de insatisfação na vida moral do Berghof.
Acresce que o caráter nulo será justamente afirmado
a respeito do duelo de visões de mundo entre Settembrini e Naphta, entre iluminismo e obscurantismo,
que não chegou a resultado algum a não ser o valor autêntico da conversação e da reflexão, não somente
como fins em si mesmos, mas para a elevação e afirmação do indivíduo.
Aliás, nota-se bem nos relatos que o caráter nulo terá
por consequência as manifestações de deboche entre
os convivas nas sequências finais do romance 71.
Seja qual for o aspecto, o sentimento de afastamento é uma qualidade intrínseca à vida comunitária
no sanatorium, sua diferença específica, abrigada que
está como disse em face da ideologia do existente.
Cabe repetir que, no romance Montanha Mágica, todo
o conhecimento do mundo exterior se produz ao
abrigo da ideologia do existente, portanto vem combinado e subordinado ao sentimento de afastamento.

71 O deboche em Montanha Mágica é uma extravagância dos convivas e não deve ser confundida à ironia estética dos romances como
Don Quijote, em que na composição da cena final o herói individual
toma consciência do caráter inane, provisório ou problemático da busca
anterior.
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Ademais, as "determinações sociais" de classe burguesa nos personagens não poderiam alcançar um nível tão profundo de condicionamento ideológico, que
os fizesse refletir a falsa consciência, porque eles já
eram enfermos antes de chegarem ao sanatorium, como
vimos, e dificilmente puderam identificar-se a tal
ponto na luta competitiva de sua classe.
►Sem dúvida, deve-se notar que por trás do resultado nulo do duelo intelectual Settembrini / Naphta,
para saber quem exerceria a influência intelectual e
moral sobre Hans Castorp, se reconhece o envolvimento na vida cotidiana do sanatorium Berghof tida
como baixa, enjoativa e maquinal.
Aliás, será pelos comentários dos duelistas da palavra, Settembrini e Naphta, que Nós-outros leitores
poderemos saber em que medida era confortadora ou
não a estadia no Berghof, e por quais caminhos pudera
condicionar ao resultado nulo.
Com efeito, trazendo a redução das preocupações
com a pressão pecuniária e com o êxito da profissão, e
assim favorecendo o desapego da ideologia do existente, a estadia no Berghof Internacional teria o duplo
efeito de tornar possível o elevar-se do indivíduo pela
conversação e a reflexão, por um lado, e ao mesmo
tempo, por outro lado, possibilitar em sentido contrário uma facilitação para o comportamento instintivo,
o qual não fora assim tão facilitado habitualmente no
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cotidiano do mundo competitivo, em que pese o aspecto selvagem da exploração capitalista.
Além disso, nota-se que, no ar leve daquele meio semifantástico, as forças que movem a comunidade se
desenvolvem com mais nitidez e eficácia do que no cotidiano da grande cidade, e podem ser percebidas pelos convivas sem artifício, como se as mesmas estivessem naturalmente em uma lente de aumento.
***

Capítulo 02: Romantismo e crítica histórica
A Crítica Histórica
O resultado nulo do duelo intelectual entre as imagens
do iluminismo e do obscurantismo, do Bem e do Mal em
Montanha Mágica suscita a crítica-histórica.

►Neste ponto, em que se assinala a descrição do
comportamento instintivo, surge o ponto de vista da
história do século vinte, como referência exclusiva
dos intelectuais voltados para a crítica histórica da
modernização capitalista, como Georg Lukacs (1885 –
1971) e Ernst Bloch (1880 – 1959), em cujas obras predominam inclusive a reconstituição da consciência literária dos romancistas aos anos vinte, em face das então latentes tendências destruidoras da civilização.
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Como sabe, o interesse crítico-histórico na leitura
do romance Montanha Mágica dá privilégio à valoração
das conversas de Settembrini e Naphta, como figurações da disputa entre iluminismo e obscurantismo,
respectivamente, para atender à história da literatura
nacional alemã, sob o aspecto da ligação dos intelectuais com a comunidade nacional e desta com a reação
contra civilizatória.
Quer dizer, trata-se de pesquisar nessa ligação em
dois níveis o fundamento moral e humano da falência
da vida intelectual, cabendo notar como veremos adiante que o comentário de Ernst Bloch sobre a não-superação da lenda astral 72 na obra de Thomas Mann,
ademais de pôr em relevo o conformismo deste romancista, explicaria o resultado nulo do duelo intelectual fictício entre as imagens do iluminismo e do obscurantismo, do Bem e do Mal em Montanha Mágica.
Não se deve crer, todavia, que a análise desenvolvida por Ernst Bloch seja limitada ao aspecto do ceticismo negativo ou da visão irônica de Thomas Mann.
Nada obstante, resta que a ironia tem alcance estético
na teoria sociológica do romance, como vimos em
nossa Introdução, embora não seja característica dos
romances com herói coletivo, como neste caso de

72 A imagem mítica de que o Messias ou o Salvador estaria escondido no cume da montanha, e daí retornaria.
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Montanha Mágica, onde se trata mais de uma visão irônica em relação à figuração dos duelistas e não traço
composicional da obra.
Nos comentários críticos-históricos por Lukacs,
que privilegia a reconstituição da consciência literária
dos romancistas aos anos vinte, a ironia é tida como
um traço constante, uma atitude característica do intelectual Thomas Mann em suas obras, e seria decorrente de seu posicionamento crítico a respeito da vida
burguesa na Alemanha dos começos do século vinte.
Portanto, do ponto de vista de Lukacs, haveria uma
visão irônica prévia, inscrita no projeto mesmo de
Montanha Mágica, presidindo sua elaboração e penetrando toda a obra, inclusive a própria concepção do
seu quadro semifantástico.
Desta sorte, Montanha Mágica seria o grande poema
didático do século vinte, contando com ironia ou humor o combate entre a luz e as trevas, a saúde e a doença, a vida e a morte.
Thomas Mann teria descoberto nas condições de
evolução da vida alemã à época, que até mesmo os burgueses plenos de delicadeza moral deviam se sentir
quase magicamente atraídos pelas trevas, a doença e a
morte.
A ironia, a visão irônica, estaria em que a insatisfação desses burgueses com sensibilidade moral, seu estado essencialmente insatisfeito ante uma existência
como a de sua classe, unicamente orientada para os
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objetivos da exploração econômica, em razão de serem contrários aos aspectos brutais da vida unicamente privada, coloca a estes homens eles próprios
sem defesa diante das potências das trevas.
Mas não é tudo. A estrita ironia desta representação
decorre de não serem eles conscientes de que tais aspectos brutais do capitalismo selvagem, contra os
quais são contrários, nada mais significam do que as
consequências humanas da falta de liberdade na Alemanha, as consequências exata ou ironicamente de
uma vida sem interesse pela coisa pública, tal como
era a deles próprios.
Na leitura sob o modelo de poema didático sugerida por
Lukacs, a ironia é uma visão de mundo afirmada previamente à abordagem sociológica da forma romanesca.

Vê-se, então, muito claro, em relação à chamada
"ironia", nessa leitura sob o modelo de poema didático
sugerida por Lukacs, tratar-se de uma visão de mundo
afirmada previamente à abordagem sociológica da
forma romanesca.
Montanha Mágica é tida como relevando da poesia
histórica, no sentido do combate heroico de Schiller
pela arte, associado à figura do poeta cidadão alemão.
Trata-se de uma abordagem bem estrita, moldada em
uma tradição literária progressista da Alemanha, que
já classificamos dentre os modelos da teoria psicossociológica ao distinguir o romance educativo, baseado
no ciclo do Wilhelm Meister, de Goethe.
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Nessa sugestão de literatura comparada, haveria
que ler Montanha Mágica integralmente como um capítulo da corrente de autores em busca da imagem simbólica ideal em falta na cultura nacional alemã, cuja
língua nem mesmo teria em disponibilidade a palavra
correspondente, a saber: a imagem ideal do burguês
cidadão militante.
Do ponto de vista dos comentários de Lukacs, o
burguês cidadão militante associado à Época das Luzes, cuja imagem se buscava, seria capaz da atitude de
Robespierre e Saint-Just, ou de Büchner ou Heine, que
jamais teriam identificado a verdadeira democracia
burguesa, livre e realmente consequente, à defesa de
uma elite capitalista e seus interesses egoístas, como
o teria feito o personagem iluminista Settembrini.
Nessa leitura sob o modelo de poema didático, a ironia de Thomas Mann deve ser equiparada à linhagem
de Lessing, Goethe, Holderlin, em que a figura do poeta cidadão alemão poderia ser recuperada, mas, nada
obstante, permanece uma ironia que, por sua vez, reflete mais a carência dessa imagem, como realidade
histórico-literária negativa, do que sua idealização.
Em suma, a ironia posta em obra por Thomas Mann
decorreria do fato de que não houvera para opor à reação ante civilizatória nenhuma "peinture pathétique du
citoyen", de tal sorte que o romancista tivera percebido
a busca desta imagem simbólica ideal como uma carência cultural.
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► Mas não é tudo. Tal compreensão de Montanha
Mágica como relevando da poesia histórica e tendo sua
concepção referida à tradição literária progressista e à
figura do poeta cidadão alemão aplica em modo sociológico as noções de veracidade artística e verdade cultural, levando a revalorizar o Thomas Mann ensaísta, autor do escrito intitulado "Goethe, representante da Época
Burguesa". Nesse escrito, projetando uma evocação artística com indicações de uma via nova de porvir à
burguesia alemã, ali se expressaria a procura de Thomas Mann pelo tipo burguês dotado da vontade e da
capacidade para assentar ousadamente tal via nova.
A veracidade artística de Thomas Mann teria consistido precisamente em haver buscado tal via nova
como mediação em perspectiva, mas, não a tendo encontrado, não a inventou do nada, limitou-se a deixar
notar em suas obras a falta da mediação, sua carência.
Quer dizer, não só haveria uma veracidade artística
em Thomas Mann, mas à mesma pudera ser atribuído
um imperativo causal. Desta sorte, houvera sido o imperativo de veracidade artística que não permitiu a
Thomas Mann jamais apresentar uma imagem de alguma coisa de essencial que não existisse na realidade
burguesa alemã.
Tal é a compreensão desenvolvida por Lukacs, a que
se acrescenta seu comentário sobre o ensaio de Thomas Mann intitulado "Augusto Von Platen".
Nesse escrito, por sua vez, a imagem do cidadão militante estaria mais aproximada por Thomas Mann e,
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num paralelo entre Goethe e Schiller, tivera acentuado que este último pusera em relevo o aspecto francês. Desse modo, se notaria que a imagem do Schiller
do combate heroico pela arte teria sido ressentida
mais autenticamente por Thomas Mann no romance
intitulado "Horas Difíceis" e que, neste romance, a expressão do sentimento da falta daquela imagem do poeta cidadão seria uma prova suplementar do apego
que Thomas Mann dedica à verdade, no sentido cultural do termo.
A expressão do sentimento de falta da imagem do poeta
cidadão seria um traço do enraizamento profundo de Thomas Mann na alma popular alemã.

Ou seja, a expressão do sentimento de falta da imagem do poeta cidadão seria um traço do enraizamento
profundo de Thomas Mann na alma popular alemã, e,
se há uma lacuna ruim no passado alemão, sua razão
última não estaria nos limites da personalidade de
Thomas Mann, não seria invenção sua, mas estaria no
mundo do qual fora chamado a espelhar.
Tal a orientação básica da leitura pelo enfoque da
poesia histórica, projetada por Lukacs, centrada na
convicção de que o tema da ausência do poeta cidadão, e a busca incessante dessa imagem simbólica
ideal na literatura, constituem o lado patético de toda
a vida criadora de Thomas Mann.
Tratar-se-ia de uma paixão visceral profunda, no
sentido romântico do termo, pathos da criação ou,
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como prefere Lukacs, uma "insatisfação faustiana" (em
alusão ao Fausto, de Goethe), tendo permanecido
longo tempo inconsciente, até que Thomas Mann se
decidisse a defender a Democracia com Montanha Mágica, insatisfação que, na realidade, se ligava à busca de
um cidadão alemão, à busca da essência, do termo e do
conceito alemão de cidadania, de burguesia autêntica.

Pathos da ausência
►Seja como for, sobressai que essa orientação estética de poesia histórica desemboca no modelo estrutural do romance educativo, que, então, é afirmado em ligação com o quadro artístico do sanatorium da MMg,
como totalidade semi-fantástica, misturando ao
mesmo tempo o maior pathos e a mais profunda ironia.
É lembrada a concepção do próprio Thomas Mann
de que, como romancistas, "Nós-outros descrevemos
a realidade cotidiana, mas a mesma se torna estranha
quando se desenvolve sobre uma base estranha", isto
é, sobre a base do Sanatorium Internacional Berghof.
Com esta referência torna-se patente que a aplicação do modelo educativo toma por admitido a ultrapassagem da ideologia do existente, sua "colocação
entre parêntesis" na arte composicional da MMg.
Todavia, além do pathos da ausência reconhecido
como disse na figuração artística do ambiente do
Berghof, dado o sentimento de afastamento, é atribuída a tal arte redutiva toda a ironia de Thomas Mann,
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sob os dois aspectos complementares (a) e (b) que se
seguem.
(a) – Não somente porque, ao proceder por figuração semi fantástica, pudera o romancista dar uma expressão mais livre aos efeitos desagregadores, sobre os
indivíduos, de uma luta pela existência, posta entre
parêntesis, efeitos ruinosos para a vida moral, espiritual e psicológica das pessoas.
(b) – Além disso, por essa mesma via de redução,
pudera o romancista educativo imprimir uma expressão mais dirigida para as questões filosóficas, tidas
ironicamente 73 por necessárias para enfrentar a lacuna no seio da classe burguesa alemã.
Deste modo, se dá por suposto que a ultrapassagem
da consciência dos seus personagens mediante a percepção do escritor, equivaleria a uma diferença entre
a autenticidade deste e a inautenticidade daqueles. Os
personagens são incapazes de chegar, necessariamente, ao saber da insatisfação deles e do próprio caráter irônico da sua situação. O romancista, por sua
vez, já adquiriu previamente tal conhecimento diferencial. Eis o esquema de romance educativo sugerido
por Lukacs.

73 A estrita ironia desta representação decorre de os burgueses plenos de delicadeza moral não serem conscientes de que tais aspectos
brutais do capitalismo selvagem, contra os quais são contrários, nada
mais significam do que as consequências humanas da falta de liberdade na Alemanha, as consequências ironicamente de uma vida sem
interesse pela coisa pública, tal como era a deles próprios.
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Tomar o deboche de uns com os outros, tal como acontece no final do romance entre os convivas, e aí atribuir a
suposta auto ironia do romancista é inadequado.

Entretanto, se o romance como gênero literário especial é a expressão de um conteúdo essencial, há uma
densa dificuldade na aplicação do esquema acima descrito. Limitando sua visão irônica quando elaborava
sua obra Montanha Mágica, Thomas Mann declarou sua
própria posição como profundamente decadente, o
que, evidentemente, desautoriza a atribuição de ironia como autenticidade do escritor diante da inautenticidade dos seus personagens.
Desta sorte, segue prevalecendo a sugestão da teoria psicossociológica em favor da aplicação do modelo
estrutural com personagem coletivo, onde faz falta a
ironia como elemento estrutural a exemplo da reconversão final do personagem em Don Quijote.
Pelo contrário, se confirma a compreensão de que,
mesmo tendo um papel de sustentação na trama, a ironia interpessoal em Montanha Mágica é antes um aspecto da distância nas relações dos indivíduos naquela situação afastada, que era a do Berghof, e decorre
do sentimento de nulidade de suas reflexões, ou da
não-comunicabilidade destas no mundo exterior. Tomar o deboche de uns com os outros, tal como acontece
no final do romance entre os convivas, e aí atribuir a
suposta auto ironia do romancista é inadequado.
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Não há, no final, depreciação do herói coletivo sobre
sua busca anterior; não é a comunidade inteira que despreza sua luta, que se desfaz ou cessa de existir, mas
são alguns personagens, alguns convivas que se vão, inclusive Hans Castorp e outros de seu pequeno círculo,
enquanto a comunidade do sanatorium permanece e,
certamente, novos convivas virão nela se integrar.
O futuro, ou no caso a simples permanência indefinida daquela forma de sociabilidade, daquele "Nós-outros comunidade" que é o Berghof com sua aspiração coletiva, não é posta em questão no final do romance,
atendendo ao padrão de estrutura do romance com
herói coletivo, de que nos falou a teoria psicossociológica comentada na Primeira Parte deste ensaio 74.
***

O Imaginário e a Fantasia
A especificidade do fato literário de Montanha Mágica
revela-se assente nas significações da própria fantasia, no
caso, a criação romanesca com herói coletivo.

74 Para este ponto e todo o tópico precedente, ver Goldmann, L:
"Sociologie du Roman", op.cit. págs. 30 a 33, 50. Ver Lukacs, G: "Thomas Mann", op.cit. pág. 194 sq, 205 sq, 118 sq, 95-96, 85-86, 35 a 38,
41 a 45.
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►Seja como for, trate-se de ceticismo negativo ou
visão irônica do mundo, o elemento composto no caráter inautêntico do lado burguês dos personagens individuais tuberculosos, resta o fato notório, para além
dos questionamentos da crítica histórica, de que
Montanha Mágica é um romance incomum 75, dotado
de extraordinário apelo sublime sobre os leitores, que
extrapolou amplamente os limites históricos da época
e do público alemão, tendo servido à propagação da
forma romanesca nas mais diversas línguas modernas.
O alcance universal desta obra só poderá ser adequadamente apreciado em uma abordagem capaz de
avançar muito além dos limites da época de sua criação por Thomas Mann.
Daí a relevância da abordagem pelo modelo do herói
coletivo que nos oferece a teoria psicossociológica, ao
tomar em conjuntos o romance e sua evolução como
gênero universal da literatura moderna.
Embora a aplicação deste modelo não exclua como
disse e até confirme a compreensão de Montanha Mágica em termos de um símbolo irônico do modo como
a literatura alemã descrevia a sociedade em ausência
de tempo histórico, por contra, faz ver a irredutibilidade do imaginário e da fantasia.

75 Há quem diga que à época havia muitos relatos de estadias em
sanatórios, à maneira dos Diários de Viagem. Isto não diminui a sublimidade da MMg.
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Mais do que um símbolo cuja significação sociológica deva ser perquirida em certo contexto datado da
estrutura de classes, a especificidade do fato literário
de Montanha Mágica revela-se assente nas significações da própria fantasia, no caso, a criação romanesca
com herói coletivo 76.
Desta sorte, tal obra deixa de valer somente como
símbolo da burguesia alemã do início do século vinte,
sobretudo passa a ser vista como o relato profundamente humano da vida em um sanatório internacional
nas altas e gélidas montanhas dos Alpes, cujo universo
é a expectativa da cura, aspiração a um mundo sem
enfermidade.

A Psicologia Coletiva
Do ponto de vista das análises de Ernst Bloch sobressai que,
antes de qualquer realismo, Thomas Mann revela-se um romântico da tradição voltado para a pequena burguesia. Sua ideia de
pôr em obra uma forma de vida autêntica escondida no alto das
montanhas não passa de uma figuração da lenda astral.

Mas o problema da expressão romântica não é assim tão simples. O romantismo acrescenta algo de sonho que a filosofia da arte compreende na função utópica, na medida em que, para além dos freudismos,

76 A apreensão do desejado em sociologia da literatura passa pelas
significações de que nos ocupamos nos achados, disfarces, fugas, subterfúgios estranhos, e deve dar conta das aspirações tendenciais.
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trata de estabelecer em nível das superestruturas a eficácia diferenciada dos sonhos passados.
No realismo estético, a função utópica é enfocada
como o conteúdo que em estado de princípio, ou por
aspiração, a arte pode pôr no horizonte que lhe é essencial, extensão do desejo de ser mais bem aquinhoado. Daí falarem de imagens-aspiração formadas de
sonhos passados, elemento onírico da arte, em que
descobrirão o critério da não-contemporaneidade, a
envolver na realidade da cultura histórica os modos de
produção pré-capitalistas. Quer dizer, as formas passadas ou pré-capitalistas jamais tornaram em fatos realizados os conteúdos visados do solar, do solo, dos
"de-baixo", de sorte que esses focos do tradicional na
cultura já guardam desde o começo a qualidade de intenções insatisfeitas. Notando que tais intenções insatisfeitas passam ao longo da história por contradições veladas, o crítico as examinará desde a colocação em
perspectiva filosófica, para além da psicologia representacional, tratando-as como conteúdos intencionais não
ainda trazidos à luz do passado na realidade das superestruturas, o que o levará a definir o campo estético em eficácia como o concretamente utópico 77.
►Daí, colocando em perspectiva as regiões mais incrustadas no Medievo (como a Alemanha do século 19

77 Bloch, Ernst: "Héritage de ce Temps", (Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 1935), tradução de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp,
op.cit.
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em passagem para o século 20) descobrirá certas características da psicologia fenomenológica do tradicional, como psicologia em ausência de móvil, que configuram as características essenciais do campo estético.
Trata-se, portanto, do estado existencial desprovido de significações prévias, a que se refere a "realidade
aberta das superestruturas" em sua efetividade.
A potência dessa psicologia coletiva em ausência de móvil
deve ser interpretada a partir dos rastros e das lacunas
de certa expressão romântica, notada em certas formas literárias 78
Deve ser interpretada tomando por base a constatação de que a pequena burguesia tradicional embeleza no
presente do capitalismo o passado cultural: ela opõe a tal
presente suas antigas aspirações não-realizadas misturadas ao melhor relativo do passado. Esse embelezar estético do passado tem um componente trágico
que, todavia, é concretamente utópico.
Componente este que não é limitado ao fato de que
o melhor relativo embelezado é composto dos aspectos das formas pré-capitalistas cujos vestígios estão ultrapassados no presente do capitalismo em modernização.

78 Como se sabe, o artista romântico é muito interessado pelo
Tempo, tem consciência da importância da recordação na inspiração,
mostrando-se, porém, inclinado a sensacionalizar pela memória espacializada ou discursiva as evocações do Eu.
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Romantismo e Crítica histórica
►Desenvolvendo uma compreensão alternativa ao
modelo educativo sugerido por Lukacs, em que interpreta as significações histórico-filosóficas e literárias,
Ernst Bloch nota que Thomas Mann não ultrapassou
a lenda astral como determinando o destino, ou seja, a
imagem mítica de que o Messias ou o Salvador ou o
Imperador (Sacro Império Romano Germânico) estaria escondido no cume da montanha, e daí retornaria
para concluir sua obra de salvação. Desta forma sugere
que devemos apreciar justamente o modo pelo qual a
esperança de feitio histórico-filosófico (Ernst Bloch) vem a
ser repercutida em Montanha Mágica, isto é, como se
poderá encontrar o sublime neste romance 79.
Sem embargo, sobressai que, antes de qualquer realismo, Thomas Mann revela-se como disse um romântico da tradição. Sua ideia de pôr em obra uma forma
de vida autêntica escondida no alto das montanhas
não passa de uma figuração lendária conformista e até
nostálgica do Sacro Império Romano-Germânico.
Trata-se da lenda imperial, pelo que se imaginara ao
Imperador Frederico II 80 escondido no interior de
uma Montanha, tendo se mostrado somente para a
gente simples do povoado, e que haveria de tornar um

79 Bloch, Ernst: "Héritage de ce Temps", (Erbschaft dieser Zeit,
Zürich, 1935), Paris, Payot, 1978, 390 pp.; op.cit. págs. 181 a 186.
80 Século 13, Frederico II Hohenstaufen (1194 - 1250).
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dia a re-empreender sua obra inconclusa, a saber, a reforma divina.
Além disso, observa-se que essa imagem, por ela
mesma, revela certos contornos muito antigos, lembrando o mito ctônico mais originário, composto das
imagens de divindades lunares que guardam alguma
relação com a visão do Messias hebreu escondido em
um ninho de pássaro 81.
►Mas não é tudo. Thomas Mann revela-se um romântico da tradição também por outro elemento correlacionado em sua arte. Refiro-me à ideia afirmada
em Montanha Mágica de que a salvação passa pelo uso
de medicamentos.
Tal sugestão atualiza uma imagem que procede
igualmente da ambiência do milenarismo, como
crença coletiva real, em relação ao qual Ernst Bloch
aplicará a noção de esperança, pondo em relevo desta
feita, ao lado do fervor ascético, uma aspiração alquímica.
Quer dizer, o anabatismo da reforma verdadeira
(em torno de Thomas Münzer: 1490 – 1525) possuía a
nova dimensão infinita do que Ernst Bloch classifica a
esperança de conteúdo humano, afirmada desde
Münzer até Paracelso e Jacob Bohme, a outra face da

81 Ver Bloch, Ernst: "Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución"
(Thomas Münzer als Theologe der Revolution, München 1921) Editorial
Ciencia Nueva, Madrid, 1968.
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Renascença (não a das Musas e da Retórica, mas a face
milenarista) 82.
Trata-se de uma esperança que, nos séculos XV e
XVI, época de transição estendendo-se igualmente
como a época receptora da outra face da Renascença,
só aspirou a que, em virtude do poder da fé, ficasse
transformada toda a terra ruim e criaturidade 83 ruim
em ouro. Vale dizer, como receptora da outra face da
Renascença, o aspirar dessa época colocou uma utópica alquimia por cima da astrologia, acabada e constritiva que era esta última... Trata-se de certo aspecto do
paralelo que se pode tirar com a busca do paraíso nas grandes
viagens e descobrimentos de novos continentes, acontecidos
nos séculos XV e XVI 84.
Não que Ernst Bloch menospreze as significações
da crítica-histórica sugeridas por Lukacs, embora assinale as puras criações raciocinantes na MMg, ao censurar como somente cerebrais e não reais as "questões
dueladas" no romance, incluindo os personagens Settembrini e Naphta. Mas resulta sim, além disso, que
se torna prejudicada a tentativa de Lukacs em forjar
uma imagem de crítico do capitalismo para caracterizar o perfil histórico de Thomas Mann.

82 Bloch, E: "La philosophie de la Renaissance", Paris, Payot, 1994
83 Criaturidade é um conceito teológico e se refere ao mundo intermediário dos homens.
84 Bloch, Ernst: "Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución", op.cit.
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Se o romancista de Montanha Mágica em sua ironia percebe que a contradição dos burgueses com sensibilidade
moral consiste em não terem consciência da falta de espírito público, isto não será suficiente para fazer de Thomas
Mann um crítico do capitalismo.

►Se o romancista de Montanha Mágica em sua ironia percebe que a contradição dos burgueses com sensibilidade moral consiste em não terem consciência da
falta de espírito público, isto será insuficiente para fazer de Thomas Mann um crítico do capitalismo.
Ademais, não é possível excluir o fato de que, ao invés de situarem-se em oposição à tradição, as ideias
fundamentais ali acolhidas, não as da narrativa ou da
composição romanesca, mas aquelas de sua criação e
concepção, configuram imagens que relevam de um
romantismo da tradição.
Seja como for, na leitura desse romance, o ponto de
vista das significações histórico-filosóficas e literárias
corrobora a compreensão de que o viver ao abrigo da
ideologia do existente, no aspecto positivo de tomar
parte na expectativa da cura e reconhecer-se na aspiração a um mundo sem enfermidades, constitui o elemento fundamental do caráter utópico configurado
em Montanha Mágica.
***

Websitio Produção Leituras do Século XX
https://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A ideologia do existente © 2010 / 2018 by Jacob (J.) Lumier

134

O Comportamento Instintivo
Na perspectiva do caráter utópico de Montanha Mágica,
o elevar-se do homem afirma-se antes de tudo em um nível
bem mais profundo e prévio ao nível moral e intelectual das
conversações e reflexões.

►Em face do caráter utópico da MMg e seu elemento fundamental acima formulado, cabe corrigir
nos comentários ideológicos de Lukacs a significação crítica-histórica de que o viver sem luta pela existência
constituía o artifício básico para figurar um mundo de
indivíduos tuberculosos trazendo dentro deles, organicamente, as ruínas do mundo burguês.
Ao invés de um expediente para dar expressão mais
livre aos efeitos desagregadores da concorrência capitalista sobre as pessoas, o viver sem luta pela existência revela-se a condição sine qua non do elevar-se do indivíduo com seu comportamento instintivo, e não
contra este último. Quer dizer, a concepção de que o
comportamento instintivo deva ser referido à imagem
do "homem lobo do homem" – que, em bom discípulo
de Thomas Hobbes (1588 – 1679), Lukacs prefere – é
inadequada e não tem procedência em Montanha Mágica, de cuja leitura se trata.
Os momentos de tonteiras ou vertigens dos personagens da MMg, embora impliquem certo desgarramento psicológico em seus raciocínios e monólogos,
com imagens e lembranças desconexas, nada têm a
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ver com a atribuída predominância neles de um suposto instinto selvagem atualizado com o capitalismo e
a concorrência predatória, cujas ruínas os tuberculosos do Berghof trariam dentro de si como a decadência
do mundo burguês.
Antes disso, aqueles momentos de desgarramento
psicológico em seus raciocínios e monólogos, com
imagens e lembranças desconexas vivenciados pelos
personagens, expressam um aspecto do homem portador de afecção, o homem de Thomas Mann, figura
de um romantismo do enfermo. Ademais, sendo limitado
à "dupla natureza" de que nos falará Ernst Bloch, Thomas Mann não alcança o homem sonambúlico e "hamletiano" de James Joyce.
Sem embargo, a coisa não é assim tão simples. Na
perspectiva do caráter utópico desenvolvido em Montanha Mágica, o elevar-se do homem afirma-se como
disse, antes de tudo, em um nível bem mais profundo
e prévio ao nível moral e intelectual das conversações
e reflexões, a saber: afirma-se em nível da fé de pacientes quase crônicos, dos já confirmados neste grau
avançado de enfermidade ou até, em alguns casos, em
nível da fé de pacientes desenganados.
Trata-se de uma fé germinada indiretamente na
cura, não em si, mas a cura como imagem-aspiração de
um mundo sem doenças, imagem implícita a repercutir o sonho (in-dormido) que empurra para frente e
adiante, desejo de ser mais bem aquinhoado, sem o
qual não há busca humana na existência. Tomada em
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si, a cura individual figura uma graça inesperada e,
neste sentido, seria quase o milagre da salvação para
aqueles pacientes do Berghof, mas na MMg não se
trata da fé religiosa.
Portanto, antes de provir de uma aposta na graça,
trata-se de uma promessa, fé orientada para a acessibilidade daquela cura, isto é, dirigida como disse para as
minúsculas e imprevisíveis melhoras envoltas nas mais angustiosas incertezas, quanto às possibilidades de
constatá-las e de realizá-las, mas, mesmo assim, melhoras buscadas e esperadas.
Neste universo imaginário com caráter utópico de
Montanha Mágica, o instinto da autoconservação favorece o sonho da cura (não se pode falar de autoconservação sem a função utópica) e, antes de refrear o elevar-se intelectual do indivíduo humano, o "comportamento instintivo" resta subjacente ao experimentalismo metódico vivido e cultuado; resta oculto em
uma crença racional adequada (não místico-simbólica);
crença em uma experimentação das chances, cujos
símbolos de "culto" são como disse o termômetro e as
prescrições do receituário. Aliás, é por meio desta
crença racional que a comunidade do Berghof vivencia
em sua realidade interindividual a fé/promessa como
esperança minúscula nas melhoras.
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A Vontade de Purificação
Nas sequências iniciais de Montanha Mágica, versando sobre a
chegada e a inserção de Castorp no ambiente do Berghof, notase a descrição de uma alteração na disposição individual, com a
afirmação de uma vontade de purificação.

►Seja como for, o fato de viver ao abrigo da ideologia do existente não libera os indivíduos de empreenderem esforços concentrados.
O elevar-se de quem cumpre estadia no Berghof
consiste em seu esforço autodisciplinar de pensamento e conduta em relação ao seguinte: (a) – para alterar seu estado de espírito mundano, deixar de lado
os planos e as expectativas de êxitos e prestígio, e, por
via desta mudança de disposição que é quase uma iniciação, (b) – engajar-se no tratamento médico, primeiro aspecto da experimentação das chances como forma
de vida na espera das melhoras 85.
Seja como for, há um móvel do esforço interindividual dos pacientes do Berghof que não comporta acomodações anteriores: há uma síntese vivenciada da
autodisciplina para o tratamento, e há outra para a esperança nas melhoras; há uma vontade de purificação tor-

85 Ver página 74.
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nando, mais do que suportável, essencialmente proveitoso aquele tempo lento, prolongado, arrastado do
sanatorium.
Será esta alteração na disposição individual, descrito nas sequências iniciais de Montanha Mágica versando sobre a chegada e a inserção de Castorp no ambiente do Berghof, que porá o indivíduo em medida de
elevar-se aos níveis daquela esperança acinzentada,
nostálgica, em especial alcançar e conviver com o sentimento
e a consciência de ser ligado à distância pelo progresso e no progresso dos conhecimentos científicos, das práticas metódicas
experimentais da medicina e dos produtos da respectiva indústria medical.
Tal o segundo aspecto da "experimentação das
chances" como forma de vida na espera das melhoras.
Tal é a atitude pela qual se alcança o reconhecimento
implícito como portador de afecção.
Implícito porque frequentemente o estado enfermiço de cada um circula à boca pequena e, como bons
e dignos tipos burgueses, os personagens preservam
uma postura racional, não comocionada em face da tuberculose e dos acometidos dela sobre si próprios.
Desta sorte, nas descrições das relações dos pacientes como convivas não se nota que a tuberculose seja
representada como o lado mau da natureza, que estaria em confronto mútuo com o tratamento medical.
Igualmente, tendo em conta o romantismo da tradição, nas descrições artísticas das relações dos pacientes como convivas, não se nota que o elemento astral,
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como destino oculto, mas imposto pela natureza, venha a prevalecer sobre o caráter utópico.
Antes pelo contrário. Podemos observar a respeito
disso um esquema análogo ao articulado nos romances com herói problemático individual, onde prevalece a exclusão recíproca de ação significativa e do
risco de morte.
Não será difícil assinalar no universo imaginário realista de Montanha Mágica, relativamente aos personagens individuais, que o esforço de autodisciplina
em vista do tratamento medical, como ação levando às
melhoras (que restarão virtuais ou se tornarão efetivas
ao longo da ficção romanesca) seria completamente
sem significação se desprovida fosse da esperança interindividual que sustenta aquele Nós-outros/comunidade. Desta sorte, caso não contido, o avanço da tuberculose concorre para minar a esperança e não para
suscitá-la.

O Homem Debilitado
Por essa exclusão recíproca, se mostra que a base
daquela esperança na melhora provém do experimentalismo metódico vivenciado e cultuado, e consiste no
progresso efetivo dos conhecimentos aplicados no sanatorium. Mas é certo também que se trata de uma esperança com vertente na natureza, na tendência desta
para gerar formas harmônicas, sem afecção: uma esperança idealmente referida ao conhecimento humano
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prévio da capacidade regenerativa do organismo vivo
debilitado, ele próprio.
Quer dizer, nas descrições artísticas das relações
sociais comunitárias dos personagens-pacientes entre
si, convivas do mesmo dia-a-dia no Berghof, não se notam como disse as garras do mito primitivo alemão.
Mas isto, esse nível de procedimento artístico não exclui que Thomas Mann possa ter uma representação
místico-astral da natureza em sua filosofia geral, compondo ao lado de seu realismo nas descrições, um romantismo nas concepções.
Com efeito, tal filosofia geral repercutirá não somente no resultado nulo do duelo intelectual das visões
de mundo; nem se restringirá à figuração de uma visão
cerúlea em afresco no capítulo intitulado "Neve", cujos
detalhes logo apreciaremos detidamente. Mas se espelhará notadamente na concepção específica do homem
como um ser marcado em seu destino pelo capricho da
natureza, a saber: o homem debilitado, imagem-força
sustentáculo do universo imaginário de Montanha Mágica, obra literária construída sobre a dualidade.
Tanto é assim que o "homem debilitado" configura
ao mesmo tempo (a) uma espécie de destino ou criação estética de conteúdo, e (b) uma imagem simbólica
ideal imprimindo forma e consistência ao herói coletivo, ao Nós-outros/comunidade do Berghof, ou seja, o
caráter debilitado afirmando-se como vontade de purificação – foco da ação significativa que impulsiona para
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elevar-se ao indivíduo naquela esperança com horizonte nublado, nostálgica.
Mas não é tudo. Se nessa imagem simbólica ideal do
homem debilitado, nessa virtude, observa-se o caráter
utópico, o mesmo já não é observado quando tal concepção revela-se uma espécie de destino comum, moldado em cada um dentre os personagens/pacientes do
Berghof.
Isto porque traz consigo a ligação dos efeitos excludentes mutuamente suscitantes da natureza, e desta
forma constitui a tuberculose como o Mal (doença)
que enseja o Bem (vontade de purificação).
Neste sentido, podem entender que Ernst Bloch encarte seus comentários sobre o conjunto das obras de
ThM nas sequências de uma análise do que chama "Les
Chants de l'Exil", nas quais põe em relevo certo estilo romântico descrito a partir do abandono da arte cerebral substituída pela aparência antiga, por arquétipos
conformados ao porvir fechado.
Desta forma, se vê não somente que (a) tal estilo romântico só em aparência vai contra a época em modernização desenfreada que se vivia nas ambiências
sociais dos anos vinte; (b) que, portanto, está em concordância com o respectivo pathos do entontecimento.
Deste ponto de vista, Thomas Mann se inclui dentre os que só vêm no fundo das coisas dupla natureza, a
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misturar forma criadora e destruição informe86. Notese ademais que, no romantismo do enfermo configurado em Montanha Mágica, e além das questões cerebrais dueladas (pelos personagens Settembrini e Naphta), não há coisa alguma contra o pathos do entontecimento, contra o estado afetivo do mundo da distração, contra o deslocamento dos objetos de desejo
sendo trocados por meros estímulos, cuja predominância econômica levará à cultura de massa.

A Crença Racional
Se o alcance universal da MMg provém notadamente de uma forma criadora misturada em dupla natureza, podem dizer que tal obra romanesca elabora
uma forma nostálgica de viver à distância 87 a crença
racional na aplicação experimental dos conhecimentos. Podem dizer também que, nesse universo imaginário da MMg, Thomas Mann soluciona a questão literária de saber como é que se faz artisticamente para
que o sonho humano de um mundo sem enfermidades
configure um ambiente propício ao elevar-se do indivíduo.
86 Cf. Bloch, Ernst: "Héritage de ce Temps", (Erbschaft dieser Zeit,
Zürich, 1935), tradução de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp.;
op.cit. págs: 183, 184.
87 À distância porque o sanatorium está localizado no alto de montanhas gélidas, muito distante da sociedade industrial onde são produzidos os novos conhecimentos.
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Nesta abordagem valorizando a fantasia, que busca
as significações na própria criação romanesca (com
herói coletivo) antes de submetê-las ao critério da estrutura de classes, torna-se possível esquivar os embaraços decorrentes da não-distinção entre "ser a verdade poética em oposição ao mundo", por um lado e,
por outro lado, "estar uma obra colocada contra a
época". Quer dizer, torna-se possível ultrapassar a superficial imagem de ThM como estando em oposição
à época obscura de entontecimento.
Não que Montanha Mágica esteja fora de contexto.
Pelo contrário. Não há dúvida alguma de que Thomas
Mann seja um escritor vinculado à classe burguesa,
mas ocorre que, antes de limitar-se aos aspectos da
falsa consciência de classe, tal vinculação afirma-se
em modo específico no plano da cultura burguesa,
com a compreensão desta classe social, e só ela, como
dotada da capacidade sui generis para vivenciar crenças
racionais em objetos da civilização técnica.
No caso de Montanha Mágica, os personagens burgueses vivenciam como disse uma crença racional
adequada na experimentação medical, sendo claro
que Thomas Mann enfatiza em tal crença a não-submissão ao aspecto pietista que, tradicionalmente, envolve o sonho da cura, como um dom outorgado, passando desta forma ao largo da fé religiosa como experiência individual na possibilidade da cura por graça
sacramental.
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Para a classe burguesa retratada na MMg, e dotada
de uma atitude essencialmente racional, antes de vir a
ser percebida como possibilidade supra-humana, o
sonho da cura coloca-se como uma questão (racional)
de acessibilidade, como mencionado, e Thomas Mann
é enfático a respeito disto nas suas descrições da vida
no Berghof, que é uma instituição completamente
laica, e deste modo compreendida e integrada pelos
pacientes / convivas, em seu culto à experimentação e
sua "devoção" ao termômetro.
Mas não é tudo. Evidentemente, só podemos apreciar o sonho da cura como aspiração humana na MMg,
como aspecto da esperança histórico-filosófica implicando um mundo melhor (no caso, um mundo sem doenças), na medida em que, relativamente à ideologia
do existente, seja colocado em destaque a distância
que ThM estabelece na base estrutural mesma de seu
romance. Unicamente a centralidade da distância /
afastamento entre o sanatorium e o ambiente mundano
caracteriza o pertencimento de Thomas Mann à autêntica tradição literária, identificada à noção poética
da verdade como elevação possível de alcançar somente em oposição ao mundo.
Desta forma, não há maneira de confundir tal princípio estético-literário com a atitude e representação
que o escritor se faz em sua concepção da Natureza,
ainda que a verdade poética seja a única via para reencontrar a natureza encantada, grávida em formas, arcadiana, de que nos lembra Ernst Bloch ao falar do
mito literário originário.
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Seja como for, ao misturar forma criadora e destruição informe, a dupla natureza é a concepção em foco na
criação do universo imaginário romanesco da MMg,
mas, na medida em que aí vem a ser figurada em modo
igualmente duplo, por essa razão, não está excluído
que se possa observar na realidade transindividual do
Berghof como personagem coletivo a orientação do
romancista para a verdade poética.
A orientação figurando o viver como não submetido
à vontade mundana – por essa via levando à sincera
conversação e à reflexão autêntica dos personagens /
pacientes –, ainda que possamos constatar os limites
dessa tendência artística da MMg como a quase impossibilidade de ali, naquele tempo quase sem historicidade, reencontrar uma figura para a natureza gestante (em sua vontade nostálgica, o homem debilitado
de Thomas Mann é dela quase privado).
Entretanto, será exatamente neste ponto que emergirá o terceiro aspecto do pertencimento cultural do
romancista Thomas Mann, além de (primeiro) pertencer à classe burguesa e (segundo) pertencer ao seu
racionalismo essencial. Refiro-me à vertente cultural
nacional alemã e ao obscuro mito primitivo impondo
como mutuamente excludentes e ao mesmo tempo
mutuamente suscitantes a natureza das formas criadoras e a natureza da destruição informe, de que nos
orienta com perspicácia Ernst Bloch.

Websitio Produção Leituras do Século XX
https://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A ideologia do existente © 2010 / 2018 by Jacob (J.) Lumier

146
Desta sorte, a constatação finalmente obtida no âmbito da sociologia literária afirma poder uma obra romanesca como Montanha Mágica figurar dupla correlação, estando em consonância tanto com a autêntica
tradição literária da verdade poética em oposição ao
mundo, quanto em acordo com a época de entontecimento da qual surge.
***

O Monólogo Interior
Mas não é somente o exame da dualidade na estrutura literária romanesca de Montanha Mágica que estimula a atenção e o interesse dos estudiosos e aguça os
comentários sociológicos.
Uma vez que, em função de tal dualidade, se alcança
a compreensão do sublime naquela obra, percebe-se
mais incisivamente a relevância e o objeto do estudo
dos procedimentos artísticos de narração ali utilizados, e de algum modo ali favoráveis à obtenção do
forte efeito sublime constatado, cabendo, pois, apreciar em especial o problema do estatuto do monólogo
interior, sua diferenciação e alcance como procedimento artístico de composição romanesca.
Desafio tanto mais interessante se tiver em conta
que a quase impossibilidade em reencontrar na MMg
a natureza gestante, o mito literário originário ("o Era
uma Vez","o bom velho tempo") que é espelhado na
narrativa e compromete a possibilidade mesma em
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compor o monólogo interior que, como veremos, resta
também em estado virtual.
Refiro-me ao traço inalcançado da natureza gestante, que descobrimos ao escavar o plano da arte cerebral, descascando as descrições de uma inexistente
historicidade. Trata-se do traço artístico em falta que
então surge no caráter abstrato das relações com os
grupos da estrutura de classes, já que, além dos canais
de suporte à subsistência, o personagem coletivo
Berghof paira no quase vazio de relações transindividuais que o envolvam desde o exterior. Tal a virtualidade que se repercute para-além da arte cerebral dos
diálogos e reflexões, para se converter em traçado da
arte composicional.
Com efeito, a "montage" característica da arte de
avant-garde desde o expressionismo, portanto à época
de Thomas Mann, não se verifica em Montanha Mágica
senão lateralmente, em perspectiva, como procedimento que resta não-efetivado, virtual. Na MMg, a experimentação que devia alimentar a arte da "montage"
só é eficaz como tema do mundo imaginário dos personagens, mas não constitui o aspecto material da arte
composicional de ThM que, como disse, não procede
à "montage" e só em parte concede espaço ao monólogo interior que à mesma integra.
Aliás, ao contrário do personagem coletivo Berghof
que já introduz a distância estética ao pairar no quase
vazio de relações com o exterior, o procedimento narrativo do monólogo interior, desenvolvido em modo
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exemplar na obra literária e romanesca de Proust,
atende como se sabe à exigência de suspensão ou redução da ordem objetiva espaciotemporal (onde predomina a coisificação), suspensão essa que unicamente permite ao narrador fundar um espaço interior.
Será exatamente pela arte do monólogo que o
mundo vai sendo arrastado ao espaço interior assim
fundado, e todo o externo se apresenta como um fragmento de interioridade: momento da corrente da
consciência resguardado em face da refutação pela ordem do mundo alheio. Tal é a “técnica micrológica”
que T.W. Adorno interpreta ao observar que todo o
primeiro livro de Proust -Combray - não é mais do que
metáfora do "bom velho tempo": o desenvolvimento
das dificuldades que tem uma criança para dormir
quando a mãe bonita não lhe deu o beijo de boa noite
88
.
Desta forma, T.W. Adorno descobre em Proust o
exemplo de uma maneira de proceder artístico para o
autor literário evitar a pretensão de que sabe exatamente “como foi”, a “pretensão de conhecimento”, o
gesto e o tom do “foi assim”, que romance deve excluir.
***
88 Adorno, Theodor. W.: “Notas de Literatura”, tradução Manuel Sacristán, Barcelona, Editora Ariel, 1962, 134 pp., ver págs. 109 sq. ///“Prismas: la Critica de la Cultura y la Sociedad”, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, 292 pp. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
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Capítulo 03: A Objetividade Literária
Realismo Crítico
►Entretanto, nem todos os críticos alcançam clarividência. Em sua orientação pró-realismo crítico 89,
Lukacs é levado a defender comentários ideológicos a
respeito do papel intelectual de Thomas Mann, e sobre o valor da MMg. De seu ponto de vista, o monólogo interior na MMg deve ser considerado antes de
qualquer coisa como associação livre, mera técnica de
caracterização, sem indicativo de procedência e função em face da crise de objetividade literária do século
XX 90. Orientação esta que não acompanha o ensinamento dos estudiosos que observam uma função renovadora do monólogo interior para a caracterização humana, com destaque para a narrativa do mais célebre
artista romanesco desse procedimento: os relatos de
"À la Recherche du Temps Perdu", de Proust.

89 Como se sabe, Lukacs buscou modelos de romance que pudessem
servir a um novo realismo literário, ou que incorporasse os valores socialistas da revolução Russa de 1917. Cf. Lukacs, Georg: "La Signification Présente du Realisme Critique", Paris, Gallimard, 1960, [Die Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus, 1957, 493 págs.] - op.cit.
90 Ver minha exposição e comentários em: Lumier, J.J.: (2010) "A
Utopia Negativa: Leituras de Sociologia da Literatura", Edición electrónica gratuita. Texto pdf, 158 págs completo, em www.eumed.net/libros/2010e/819/
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Nada obstante, o realismo crítico reconhece que as
obras de ThM têm origem na crise de objetividade literária e estão sujeitas à mesma abordagem apreciativa que se faz para o expressionismo e o surrealismo,
seus coetâneos. De algum modo, os desafios literários
à arte e literatura de avant-garde estariam repercutidos
nos romances de Thomas Mann, sem minimizar as importantes diferenças de estilo a serem realçadas.
Inspirado no modelo de romance educativo admitese a relevância em considerar que os personagens são
ali modelados não a partir de sua consciência, mas em
contraste a uma realidade independente.
Com outras palavras, em sua tomada de consciência, tal como se manifesta diretamente ou como seu
pensamento daí se desenvolve, tais personagens estariam na forma de Joyce, isto é, em desgarramento na
superfície, a forma do "desgarramento de essência e fenômeno", como dirá Lukacs, e teriam as descontinuidades e os vazios respectivos.
Em Thomas Mann a forma de Joyce não seria prevalente e não haveria que identificar diretamente tal
estado de consciência em desgarramento com a realidade mesma; nem a imagem contida em tal consciência desgarrada, uma imagem atingida por deformação,
com a coisa mesma.
Quer dizer, nessa abordagem pelo realismo crítico
a montage artística escapa. A perspectiva da narrativa
nas obras de Thomas Mann não se deteria nos "farraWebsitio Produção Leituras do Século XX
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pos de pensamentos" e de sentimentos dos seus personagens; nem os isolaria, os fotografaria e na sequência os arranjaria em uma montage. O assim chamado "livre jogo das associações" só teria valor "técnico" naquelas obras tidas por educativas, e não chegaria a
constituir a forma mesma que o criador joyceano dá à
descrição épica das situações e dos caracteres, como
se notaria no Ulysses 91, de James Joyce.
Mas não é tudo. O ponto de vista ideológico vai
mais longe nessa esquematização, ainda que em afastamento da própria posição de ThM, que admitiu e
afirmou expressamente a equiparação entre o monólogo interior no seu romance sobre Goethe, intitulado
"Carlota em Weimar" e os monólogos joyceanos, seja o do
Senhor Bloom fazendo a toalete do desjejum, seja o da
Senhora Bloom ao leito, respectivamente no começo e
ao fim do Ulysses.
Desta sorte, e com base em tal equiparação, se pode
falar de uma tendência literária para o monólogo interior, como procedimento artístico especial favorecendo a literatura de avant-garde. Mas essa inferência
não é aceite no realismo crítico. Este, por sua vez,
volta-se para acentuar que, não sendo tão livre, o jogo
91 Em inglês, "Ulysse" (sem o “s” final) foi difundido no folhetim americano The Little Review, março 1918 a dezembro de 1920. Sua primeira publicação integral em volume é datada em 2 de fevereiro de
1922 e teve lugar em Paris: librairie Shakespeare and Company. Ver
Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulysse_%28roman%29. Versão
em língua portuguesa "Ulisses", por Antônio Houaiss, Editora Civilização Brasileira, 1966. Insuperável.
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das associações seria utilizado em ThM como um artifício narrativo, para descobrir e pôr em relevo uma
realidade que estaria situada bem para-além do dado
bruto, tido esse último por imediatamente fornecido
pelo procedimento associativo.
A partir do artifício das associações, ThM alcançaria a realidade pessoal do personagem no conjunto
complexo e hierarquizado das relações sociais e ideais, que o ligariam ao mundo ambiente. Tais relações,
por sua vez, nos relatos de jogo associativo, não seriam
apresentadas como instantâneas nem estáticas, mas
como as tendências profundas do personagem, as tendências que determinariam a evolução de sua personalidade, com as quais ele precisaria "se debater", monologar sobre um plano capaz de tocar ao mesmo
tempo o passado, o presente e o porvir.
Neste sentido, não se trataria de "livre associação" o
monólogo que Thomas Mann empresta ao seu personagem Goethe: tudo aqui é estritamente ordenado,
com uma progressão que, de mais em mais profundamente, vai sempre para o essencial.
Finalmente, na conjectura ideológica do realismo
crítico, o contraste deste procedimento ordenado com
o monólogo interior livre estaria em que a "narrativa",
isto é, os relatos 92 de Joyce, ao procederem por tal
composição livre se reduziriam ao surgimento de um
92 Devem-se diferenciar os relatos como expressões em que há relações e a narração, que é parte do discurso em que se expõem os
fatos que lhe servem de tema.
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conjunto puramente estático, que se faz através de detalhes sempre móveis, mas cujo dinamismo permaneceria sem objetivo nem orientação. Em consequência,
o conjunto dos relatos joyceanos daria a impressão de
estagnação global enquanto a narrativa pelo "se debater" supostamente operada por Thomas Mann se orientaria para o desenvolvimento 93 .

Oposição à Época
►Não há dúvida que tal posicionamento metodológico restritivo em teoria literária, desdobrado em
uma extensão do modelo de romance educativo sobre
as características da narração romanesca, deixa liberada para ser mais bem explorada a postura favorável
assumida pelo próprio Thomas Mann, ao promover o
monólogo interior como tendência literária do século
XX. Aliás, por via da apreciação dessa tendência para
o monólogo interior, podem-se aclarar os critérios do
"estar a arte e a literatura em oposição à época" nos
anos vinte.
►Com efeito, pode-se dizer, juntamente com Ernst
Bloch, que "o estar em oposição à época" será um modo
próprio à arte de montage, porquanto, à semelhança do
acontecido com o expressionismo e o surrealismo, se
dê na mesma uma configuração nova para a relação

93 Cf. Lukacs, George: "La signification Présente du Réalisme Critique", op cit, págs. 26 a 28.
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dos homens com a natureza, levando a ultrapassar o
automatismo do entendimento burguês.
Não que se tenha o automatismo por negativo em si
próprio, mas que, constituindo certa atitude em relação à cultura, o automatismo do entendimento burguês enseja uma configuração do processus de civilização moderna no qual o desencantamento do mundo eterniza, como se inerente lhe fossem, juntamente com a
pressão e o choque mecânicos ou newtonianos (pressão utilizada nas caldeiras e fornos das grandes usinas, e choque de forças cegas impulsionando corpos
inertes nas máquinas), a luta pela existência ou ganho
da vida e o mundo sem significação 94.
Na medida em que os escritores que realizam a tendência literária do monólogo interior, como Julien
Green, Marcel Proust, James Joyce, fazem por evidenciar que essa tendência toca de leve o surrealismo, embora não tomem parte no movimento dos surrealistas
senão eventual e perifericamente, afirmam eles o
mesmo "estar em oposição à época", com a montage em
suas obras.

94 Sem significação porque o desencantamento do mundo implica
a nulificação da ideia de destino, já observada por Max Weber ao examinar o problema da Teodiceia como imperfeição do mundo. Cf. Wrigth
Mills, C. e Gerth, Hans - Organizadores: « Max Weber: Ensaios de Sociologia », tradução Waltensir Dutra, revisão Fernando Henrique Cardoso, 2ª edição, Rio de Janeiro, Zahar, 1971, 530 pp.(1ª edição em Inglês: "From Max Weber: Essays in Sociology", Oxford University Press,
1946), págs. 318 e 409 segs.
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Com efeito, a característica básica da arte de montage, incluindo o monólogo interior, na excelente designação proposta por Ernst Bloch é a construção onírica, na qual são apreendidos os pressentimentos arcaicos e utópicos. Quer dizer, notadamente o pressentimento que revela no conceito de natureza algo não
ainda compreendido, mas passível de ser observado
em certas "qualidades ocultas", postas pela arte de
montage em relação ao automatismo do entendimento
burguês 95.
Pendurado em uma natureza mecânica, esse automatismo do entendimento provém da necessidade
econômica de liberar as forças produtivas próprias do
maquinismo e, por esta via, representa o mundo como
um mecanismo vazio em sua totalidade, "um Nada
quantitativo como conteúdo do universo".
Aliás, o refinado Ernst Bloch frisará os limites de
esse representar o mundo como mecanismo vazio,
tendo restado no extremo oposto "um Todo composto
de qualidades puramente mitológicas", de tal sorte
que o mecanismo vazio se mostra somente um dogma
capitalista e, por não abranger as qualidades, não vale
como pré-ajuizamento do conceito de natureza para a
sociedade em progresso.

95 Embora tenha referência na sexualidade, ao situar o onírico em
cotejo diante do automatismo do entendimento burguês, a reflexão estética não só diferencia seu caráter sociológico, mas ultrapassa os freudismos.
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Do ponto de vista histórico-filosófico, a ideia de um
progresso simplista incluída no entendimento de que,
relativamente à natureza com a qual houveram estado
em relação os "primitivos", há outra realidade (mecânica) que não se pode ver, desde uma suposta escala
colocando em uma mesma ordem de disposição espiritual ou cultural a magia (como obra de civilização
nas sociedades arcaicas), a metafísica e o positivismo,
nesta sequência, é uma ideia sem respaldo na história
racionalista do problema da coisa-em-si.
Segundo Ernst Bloch, essa história faz ficar desconfiado de um progresso tão simples (o progresso como
realidade mecânica desenvolvendo-se por trás da linha cultural que supostamente leva à metafísica e ao
positivismo). Além disso, em modo inverso a tal escala
suposta, a linha Descartes, Kant, Hegel, no que se refere ao concreto é uma linha que vai do positivismo
(mecanista) à metafísica (histórica) e não o contrário,
como se desejou. De mais a mais, a questão que leva a
estar em oposição à época exige não descuidar o alcance de certas sombras ideológicas, como o ocultismo,
que o vazio mecanista faz aparecer, com suas máscaras e disfarces arcaicos.
Desde o ponto de vista da psicossociologia coletiva
se exige pôr em obra uma relação dos homens com a
natureza que não seja mais capitalista selvagem, que
faça voar em pedaços simultaneamente o mecanismo
burguês e o misticismo da burguesia. E isto na medida
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em que se leve em conta naquelas sombras a manifestação dos elementos da parte do mundo negligenciada
pelo próprio mecanismo.
O misticismo da burguesia (incluindo ademais de
outros fetiches culturais, as superstições ligadas às
cartas de baralhos, aos provérbios, e outros mais), isto
é, os ocultismos como manifestações sociais, aparece
na medida em que, tomado na sequência do esfacelamento do cálculo quantitativo (algébrico) deixando
de considerar o mecanismo como a última palavra do
mundo (basta lembrar, ainda no final do século XVII,
o impacto do cálculo infinitesimal com suas funçõessímbolos), o desencantamento do mundo dá lugar à
irrupção de um simbolismo social fantástico no âmbito da vida na mansão, no solar 96.

A Mentalidade pessimista
Mas a análise desenvolvida por Ernst Bloch em
vista de explicitar a sustentação do monólogo interior
como tendência literária não pára aí.
No prolongamento do desencantamento do mundo,
nota-se uma evolução na mentalidade pessimista das
gerações burguesas, partindo dos que se sentiam orgulhosos de serem esclarecidos (no sentido iluminista
do termo) e, a justo título faziam o "éloge" da ciência
Provavelmente, Ernst Bloch se refere aos simbolismos associados ao mito astral, com imagens de criaturas fantásticas,
desde duendes, gnomos até monstros (mitologia europeia).
96
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como o que destrói as ilusões, mas que faziam também
o elogio do vazio rígido dali decorrente. À sua fórmula
cultural desencantadora dizendo: "isso não é nada
mais do que...", deixou-se combinar "o novo sortilégio
do mecanismo", o "enfeitiçamento frígido, que põe
como eternos a pressão e o choque mecânicos, a luta
pela existência e o mundo sem significação".
Somente a geração posterior aos pessimistas, nos
anos vinte, ressentiu o arrepio "deste Nada que é um
nada sem história, acabado". De tal modo que, para
essa geração de novos pessimistas, e como substitutos
da fé que havia saciado à geração anterior, a arte e a
ciência mecânica não mais aportavam consolação.
Nota-se, então, que essa aflição se deve à falta de
conformidade dos objetos da carência religiosa primitiva (estreitamente ligada à sexualidade e ao entontecimento da diversão, trazida pela modernização acelerada), por um lado, com os objetos da ciência evoluída da natureza, por outro lado, de tal sorte que, se em
fato revela-se espantoso que a ciência evoluída destruiu aquela carência primitiva, não foi a mesma capaz
de cerrar o vazio saído de tal destruição, mesmo com
o mecanismo.
Daí aquela aflição dos novos pessimistas tenha sido
intensificada e, uma vez que o próprio cálculo quantitativo deixou de considerar o mecanismo como a última palavra do mundo, surgiu finalmente a via pela
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qual o simbolismo fantástico fez irrupção na vida doméstica, desta vez em modo totalmente oculto 97.
Aliás, cabe assinalar que, em diferença de Lukacs
que busca modelos para um realismo socialista em literatura, Ernst Bloch é mais contundente e não circunstancial ao realçar o caráter crítico da literatura e
arte de montage, que então se diferenciava como tendência histórica. Isto é, faz ver as correlações dialéticas entre a montage artística (crítica), por um lado e,
por outro lado, os procedimentos reacionários da burguesia nos anos vinte, a montar ou maquinar combinações esdrúxulas com grupos alheios, notando inclusive os dispositivos sociais e culturais que concorreram para esse desvio, como o referido ocultismo.
Embora Ernst Bloch reconheça, como Lukacs, a
procedência na classe burguesa da arte de montage, faz
ver que se trata de uma arte em oposição à burguesia,
nunca arte burguesa ou alienada. A montage é uma criação coletiva que por obra dos artistas 98 tornou-se

97 Bloch, Ernst: "Héritage de ce temps", op cit, págs. 171, 172 segs.
98 A constatação em Joyce de que "o todo está por todas as partes"
(Omnia Ubique) permite desvelar a racionalidade no relativismo experimental da montage em literatura e arte de avant-garde. Para Ernst
Bloch, a preservação do Omnia Ubique nas ruínas das significações
culturais (vazio da burguesia) é constatada através de uma fenomenologia concreta em vias de se fazer pela redução das coerências em
meras coincidências. Cf. Ibid, ibidem.
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tendência literária histórica, ultrapassando a particularidade dos anos vinte e as maquinações da grande
burguesia financeira, de que configura a crítica.
Do ponto de vista crítico da cultura, com reconhecimento do meio homogêneo da estrutura de classes,
a burguesia declinante aos anos vinte nas regiões mais
enraizadas no medievo exprime o vazio de um mundo
seu preenchido pelas coincidências de uma história
dos fenômenos. Tomando em consideração o conjunto
dessas coincidências descobre-se um tempo em ausência de intenção, tendo relevo a relativização das
coerências, não como um fim, mas no sentido de um
reencontro estranho da antiga cultura (gótico tardio)
e do individualismo.
Desta forma, os valores críticos coletivistas da nova
literatura ultrapassam a busca de modelos para um realismo socialista, mas podem ser reconhecidos nesse
reencontro estranho da antiga cultura e do individualismo, notadamente porque na antiga cultura se resgata o legado da estrutura comunitária do patriarcalismo preservado com o Sacro Império Romano-Germânico e reencontrado no fenômeno coletivo da Marcha do Gótico tardio, incluindo a organização comunitária-comunista nas insurgências campesinas dos
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séculos XV e XVI, com sua busca do comunismo cristão originário, de que a cidade / acampamento de Tabor será a confirmação 99.

O pressentimento utópico
►Em conformidade com Ernst Bloch e em face do
automatismo do entendimento burguês, é difícil supor em modo concreto que se tire da natureza outra
realidade ou até "mais realidade" do que aquela tirada
da relação que os primitivos puderam ter com a natureza: outra realidade que não faça caso do modo de
pensamento e da experiência pré-lógica.
Deste ponto de vista, há que acentuar a improbabilidade de que a qualidade que se encontra em todas as
mitologias e em todos os ocultismos tenha sido unicamente a hipóstases de uma realidade econômica supostamente incompreendida pelos sujeitos sociais, e que
não haja nesta última igualmente uma parte de natureza incompreendida, nela mesma ainda incompreendida 100.

99 Cf. Bloch, Ernst: "Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución" ("Thomas Münzer als Theologe der Revolution", München
1921) Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968. Ver igualmente Lumier, Jacob (J.): "O Tradicional na Modernização: leituras sobre
Ernst Bloch", E-book pdf 130 págs, Web do OpenFSM, Maio de
2009, 130 págs.http://openfsm.net/people/jpgdn37/reflexao-ecritica/Leituras-sobre-Ernst-Bloch_-final.pdf
100 Cf. Ibidem: "Héritage de ce temps", op cit, págs. 180, 181.
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A respeito disto, aliás, será instrutiva a modificação
das relações com a natureza na pintura dos expressionistas e surrealistas, da mesma maneira em que o são
as imagens que acentuam a contradição entre o
mundo mecânico e o homem vivente, total.
O tema literário desta contradição pode ser observado em F. Schiller e se refere ao elemento incompreendido no conceito de Natureza, ela mesma ainda incompreendida como a última palavra não-orgânica (ou nãonatural) da história, a que Schiller houvera se referido na
indagação metafórica, poética, dirigida ao homem total:
"Estás pronto e maduro para penetrar no santuário onde
Palas Atenea guarda o tesouro suspeito"?
Em seu comentário deste tema, Ernst Bloch nos
mostra que o limite da oposição de Schiller à época,
ele quem buscava a plenitude do mundo, está em repercutir o sentimento de que, em seu automatismo, o
entendimento burguês tinha de já haver perdido a plenitude do mundo (orgânico). Por isso, por expressar
esse sentimento pessimista, Schiller referiu-se ao tesouro como suspeito, ao passo que a deusa do conceito
não é suspeita, nem seu tesouro, para uma abordagem
que retome o pressentimento utópico de que há algo ainda
não compreendido no conceito de natureza 101.

101 Embora passando ao contexto de arte e ciência, mas servindo
para comprovar em paralelo o pressentimento utópico de que há algo
ainda não compreendido no conceito de natureza, note-se que um estudioso crítico de Werner Heisenberg e notável homem de ciência como
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Tal pressentimento utópico contém em sua vantagem mais do que a pressão e o choque mecânicos, mais
do que os montões de terra girando em torno dos caldeirões nas indústrias mecânicas, contém também as
qualidades ocultas que devem ser cotejadas ou postas
em relação àquela pressão e choque mecânicos: as
qualidades ocultas que, nos anos vinte, se opõem ao
automatismo do entendimento burguês, notadas nas
pinturas dos expressionistas e dos surrealistas, bem
como, na literatura de Kafka, as qualidades ocultas
tais como, por exemplo, o sobressalto de medo, o terror com pânico, a felicidade com pânico, a beleza natural e o que essa ainda incompreendida, manifesta.
►Nas orientações das remarcáveis análises de
Ernst Bloch, o "estar em oposição à época" se alcança
juntamente com o fundamento da contradição nãocontemporânea que é o conto irrealizado do bom velho tempo, o mito literário originário restado sem solução: o velho ser obscuro, o mito literário da natureza

Karl Popper fracassou em seu vão esforço por refutar as "equações de
incerteza" desenvolvidas em microfísica pelo primeiro, exatamente por
contestar "o pressuposto insatisfatório de que existem eventos físicos
e magnitudes fisicamente definidas que a natureza consegue esconder
de Nós, tornando-os para sempre inacessíveis a testes observacionais”, isto é, exatamente por buscar uma filosofia científica capaz de
ultrapassar à ideia de que a natureza esconde algo de nós. cf. Popper
Karl: “A Lógica da Pesquisa Científica", traduzida da edição alemã de
1973, São Paulo, Editora Cultrix/EDUSP, 1975, 567 pp. (1ª edição em
Alemão: Viena, 1934), págs. 239 segs.
Websitio Produção Leituras do Século XX
https://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A ideologia do existente © 2010 / 2018 by Jacob (J.) Lumier

164
levando por momentos a um passado que não é somente um passado não-superado do ponto de vista da
formação social (o modo de produção pré-capitalista
e suas sobrevivências), mas que, também materialmente, é um passado que não veio a ser ainda em modo
algum honrado, que não veio a ser ainda em modo algum reconhecido e tratado como passado (a que estão
ligados os apegos ao solo, ao solar, aos costumes, aos
móveis, aos objetos apreciados como vimos na marcha
do gótico tardio e nas colossais insurgências campesinas dos séculos XV e XVI) 102.

O saber Rememorado
Essa concepção da natureza gestante na base do
"estar em oposição à época", na medida em que dá
forma à contradição não-contemporânea, a contradição oculta com a história, tornada aberta com o presente, pode ser rastreada desde o ponto de vista histórico-filosófico em Hegel, porquanto este elabore uma
contradição essencial levando ao fim da substância
103
. Tal rastreamento nos permitirá observar as ima-

102 Cf. Ibidem: "Héritage de ce temps", op cit, pág. 112. "Thomas
Münzer, Teólogo de la Revolución", op cit.
103 Ernst Bloch desenvolve uma compreensão das antinomias a
partir desse tema da "contradição essencial", tema encontrado em "La
Phénoménologie de l'Esprit", tomo I, págs. 40 segs; tomo II, págs 312
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gens sob as quais se detecta o pressentimento utópico, notadamente a imagem schilleriana de uma riqueza incompleta do passado, favorecendo a irrupção
dos conteúdos espirituais do saber rememorado "que
não são passados porque não são advindos" e, por essa
razão restam subversivos e utópicos, podendo servir
para "qualquer coisa"... nas relações dos homens com
os homens e com a natureza.
Com efeito, a análise desenvolvida por Ernst Bloch
põe em relevo que a totalidade do saber rememorado
em Hegel é monádica (no sentido da mônada designada por Leibniz), não-orgânica (não-natural). Quer
dizer, a Totalidade do saber rememorado alcança inclusive os objetos da carência religiosa primitiva, ligada à sexualidade e ao entontecimento, não havendo
nela membro algum que não fosse inebriado, cada
membro podendo encontrar repouso lá onde se encontrava, porque estava ornado de toda a riqueza do
espírito.
Tem-se em vista nesse rastreamento histórico-filosófico assinalar o paralelo da contradição não-contemporânea com o processus da dialética ascendente
místico-racional de Hegel. Vale dizer que será através
desse processus que a figura espiritual fenomenológica do "si", referindo a reflexão do último estágio da

segs, Cf. Hegel, G.W.F: “La Phénoménologie de l´Espirit” – Tome I, Paris, Aubier, 1939, 358 pp.; Tome II, ibidem, 359 pp. 1947; Tradução:
Jean Hyppolite (referência: Ed. Lasson / J. Hoffmeister, Werke II, 4º ed.,
1937), título em Alemão: “Die Fhaenomenologie dês Geistes”.
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espiral ascendente, deve penetrar e assimilar toda a riqueza de sua substância, isto é, do saber rememorado
alcançado nesse último estágio.
Ernst Bloch põe em relevo que Hegel não somente
apresenta a totalidade mais exata, a mais alta verdade
buscada pelos estágios precedentes como correspondendo a esse último membro, mas daí surge a "contradição essencial" que anima todas as contradições individuais, e mesmo todas as reconciliações individuais:
a contradição que o processus opõe à "totalidade da
coisa inteira".
Porém, não se trata nesta contradição somente de
uma totalidade possível. Em conformidade com Ernst
Bloch, a dialética ascendente em Hegel não é somente
unidade dos contrários, como o é em Schelling 104, mas
sim é "a unidade da unidade e dos contrários". Desta
tal sorte, não somente é exigido que o "si" deva penetrar e assimilar toda a riqueza de sua substância, mas
também que essa penetração possua a riqueza do espírito, não em "passados dourados", mas no legado real
do fim da substância no tempo presente.
Daí, neste fim da coisa inteira do saber rememorado
se alcança a compreensão de como se faz que a contradição oculta com a história chegue a estalar em modo
vulcânico 105, passando na contradição aberta com o
104 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854).
105 Observando os anos vinte e trinta, Ernst Bloch nota que a violência revolucionária como manifestação espontânea no âmbito histórico-filosófico ocorre sem direção alguma.
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presente, e assim, permitindo a irrupção de conteúdos
espirituais do saber rememorado, "que não são passados porque não são advindos". Ou seja, conteúdos que
restam nas porosidades do mundo; conteúdos subversivos e utópicos podendo servir para "qualquer
coisa"... nas relações dos homens com os homens e
com a natureza.
Podem ver, enfim, que é no preciso sentido de "conteúdos servindo para qualquer coisa" que se fala de
pressentimento utópico; algo ainda não compreendido no conceito de natureza, mas incluído na construção onírica da arte de montage. Será em relação ao
pressentimento utópico que a arte de montage dará
expressão às qualidades ocultas como postas em cotejo diante do automatismo do entendimento burguês. Desta forma, a montage se afirma em oposição à
época, que trata o mundo como mecanismo vazio em
sua totalidade, e que segrega mitologias e ocultismos
nesse vazio.

Verificação simbólica
Com efeito, na apreciação da montage em literatura,
a análise desenvolvida por Ernst Bloch não somente
põe em relevo tratar-se da construção onírica, já ob-
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servada em artes plásticas, notadamente no expressionismo e surrealismo 106, mas não deixa dúvida de que
o monólogo interior configura tendência histórico-literária, desenvolvendo-se com a construção onírica
desde Kafka, – considerados em especial os escritores
interessando de perto à montage no século XX, portanto não incluindo Dostoyewski (1821-1881) diretamente, cuja obra "Memórias do subsolo" (1864), em sua
reconhecida ascendência sobre Kafka e sobre Proust,
desenvolve o monólogo interior.
Certamente, devem levar em conta logo em início as
orientações seguintes:
(a) A construção onírica se elabora a partir das
coincidências e dos espaços vazios, que substituíram
as coerências das significações da cultura liberal arruinada, nas quais os artistas não só encontram seus
materiais, mas buscam as significações de um porvir
ainda sem nome;
(b) A construção onírica tem seu critério seguro diferenciado no caráter esotérico deste seu encontrar no
vazio cultural do tempo, que é contemporâneo da
época, o essencial de seus objetos. Todavia, os pressupostos desse caráter acessível só aos iniciados, não

106 Ver meu ensaio de sociologia “O Tradicional na Modernização:
leituras sobre Ernst Bloch", Web da OEI, E-book pdf 130 págs, op cit.
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277
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está no esoterismo de símbolos conducentes a um
mundo mais-além, como se poderia cogitar.
(c) A construção onírica se faz com símbolos que
encarnam os pressentimentos arcaicos e utópicos,
exatamente nas porosidades do mundo da grande
burguesia.
(d) Porém, deste modo, a construção onírica procede a uma verificação simbólica, já que esses símbolos, encarnando os pressentimentos utópicos, trazem
ademais a determinação de serem os símbolos que deixaram de conduzir para um mundo mais-além: são
símbolos que não conduzem mais... aos conteúdos
simbolizados.
Daí se nota dois níveis simbólicos em Kafka: (1) o
dos sonhos pré-israelitas, espelhando antigos interditos e seus demônios, aflorados com e nas ruínas da
cultura decadente; e (2) o nível interligado de uma mitologia de dependências insuperáveis, de estamentos
ou estratificações estranhas e longínquas, que jamais
se pode examinar.
Nos seus próprios termos, a verificação simbólica,
por sua vez, já é um pôr em relação diante do automatismo do entendimento burguês (a verificação foi utilizada na física newtoniana) acentuando a contradição na medida em que alcança símbolos desprovidos,
sem os seus simbolizados.
Daí (a) a verificação procede, então, a uma combinação de materiais simbólicos como tais, como meras
coisas suscitantes, reduzidas quase ao nível instintivo
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dos estímulos. Sem embargo, acontece que, por não
serem tal, por guardarem traços residuais de imagensaspiração não realizadas, aqueles materiais desprovidos despertam outras tantas qualidades ocultas no
algo ainda-não compreendido da natureza.
Podem ver, então, que a força do estar em oposição
à época, na obra de Kafka, consiste em dar forma, mediante os dois níveis oníricos diferenciados de verificação simbólica, a uma combinação de medo e piedade, levando confusão às superstições domésticas.
Neste sentido, a arte combinatória de Kafka é paradigmática na construção onírica, incluindo a montage,
já que o objetivo original dos surrealistas houvera sido
exatamente introduzir os elementos da decomposição, os elementos do sonho, nos interstícios do
mundo, em vista de desarticular as superstições e os
ocultismos.
Segundo Ernst Bloch, a construção onírica nos ditos escritores como Julien Green, Marcel Proust, James Joyce, invade o vazio como uma "excroissance grotesque" e será isto que os coloca em oposição à época, e
por isso dão testemunho de um sonho no objeto, e, por
esta via, registram um sismo: o abalo, a fissura do espaço contemporâneo, à luz do qual, finalmente, se dimensiona o alcance da arte do monólogo interior
como tendência histórico-literária do século XX.
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Espaço fissurado
É exatamente em razão do alcance profundo da fissura no espaço contemporâneo que o monólogo interior revela-se uma tendência literária do século vinte, e surge como a expressão do
impacto daquela quebra cultural das coerências na arte narrativa
romanesca.

Neste ponto, podem ver que o chamado "desgarramento de essência e fenômeno", aqui anteriormente
considerado, vai mais longe do que supõe a vã ideologia do realismo crítico (Lukacs).
A quebra das coerências não é superficial nem restrita ao nível fenomênico das representações, mas alcança o espaço contemporâneo mesmo, de tal sorte
que as significações do porvir ainda não são postas à
época dos anos vinte, não são acessíveis, e seria mera
idealização supor um estado mental superior, acima
da contradição não-contemporânea, capaz de contrapor
uma coerência alternativa, como foi dito a respeito do
monólogo em Thomas Mann.
Pelo contrário, é exatamente em razão desse alcance profundo da fissura no espaço contemporâneo
que o monólogo interior revela-se uma tendência literária do século vinte, e surge como a expressão do impacto daquela quebra cultural das coerências na arte
narrativa romanesca.
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Se o monólogo interior é um procedimento artístico
do qual se pode dizer "estar em oposição à época" é
porque, sendo integrante da montage, opera com os elementos da atividade onírica indormida. Tomados como
passíveis de serem inseridos artisticamente nos interstícios do mundo contemporâneo, como os elementos da própria decomposição deste. Ademais, se tal
virtualidade se verifica, confirmada estará, por sua
vez, a eficácia da contradição não-contemporânea,
através dos dois níveis de verificação simbólica, dando
forma a uma insólita combinação ou confusão de
medo e piedade.
Será, pois, à luz dessa eficácia em sua imagem surrealista de um tumor crescendo no vazio, que Ernst
Bloch comentará a construção onírica que envolve e
penetra a arte do monólogo interior em Green, Proust,
Joyce, quer dizer, apreciará o estatuto da subjetividade que apreende ou que se dissolve no espaço contemporâneo fissurado.

O sonho no Objeto
Com efeito, postos em comparação, mas sem continuidade, notam-se naqueles autores diferentes modos
de acentuar a desagregação da personalidade e ultrapassá-la, no que corresponderia à imagem de "uma
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boca sem Eu" 107; notam-se igualmente modos de desocultar a brecha deixada pelo que fora a personalidade, no espaço fissurado em decomposição da própria língua.
O Eu de Green, tomado pelo medo e atormentado
por seus sonhos em meio de uma ação reduzida a indivíduos absorvidos, sugados, tende a se dissolver em
um espaço de paixões solitárias que na verdade não
passam dos disfarces de um destino que se serve delas
para seduzir, deixando o Eu sem saída alguma em face
de um enfeitiçamento compacto que suga inteiramente os seus suportes humanos.
Em Proust, por sua vez, a personalidade é desagregada em inumeráveis Eu, que desconhecem os outros,
e que têm seus mundos recortados em pedaços em um
espaço curvo acima desse Eu que somente vê o decorrer da vida (a sua própria e a exterior); apreende no
detalhe micrológico o que está perdido e põe em linguagem escrita a caída de um mundo declinante e caleidoscópico.
Se o espaço fissurado e sem extensão de Green é
pintado em modo poético com um odor de folhas mortas ou de peças de uma habitação trancada, cujos ocupantes parecem jamais sair, o sonho no objeto, de que
nos fala Ernst Bloch, tem expressão algo diferenciada
quando se passa a Proust.

107 O motivo da boca escancarada tornou-se notável a partir de "O
Grito", tela (1893) do expressionista Edward Munch (1863 – 1944).
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Com efeito, a qualidade poética que é um foco irradiador das imagens literárias e das metáforas poéticas
– o sonho no objeto – aparece no monólogo interior de
Proust, que Ernst Bloch designa seus "mosaicos nãoeuclidianos da agonia", como se desdobrando apréscoup. Quer dizer, sendo aninhadas nos interstícios daquele espaço curvo encobrindo ao Eu voyeur, as metáforas não somente estão lado a lado com o que parece
real, mas são tiradas de esferas decaídas ou tornadas
tal em virtude das metáforas, como a própria vida social, figurada em liturgia mumificada.
Mas não é tudo. Será em Joyce que a decomposição
alcançará com toda a força à própria língua, e a brecha
surgida lá onde houvera a personalidade desfeita é desocultada, já não só na imagem da múmia, como em
Proust, mas na imagem de uma boca sem Eu. Se fosse
possível uma comparação, poderiam dizer que as palavras já não se bastam como metáforas, mas chegam
às disfunções, e a voz narrante brinca com as palavras,
lá onde as conversações admitem silêncios, como nos
seres sonhadores e instáveis do Ulysses.
A brecha do que fora a personalidade decomposta é
desocultada, então, na ausência das regras lógicas de
uma língua que só consegue observar minimamente as
regras gramaticais: é desocultada na ausência tornando porosa uma língua sem tempo, uma língua desconectada do seu tempo histórico por meio dessa ausência de regras lógicas; uma língua cujas palavras, enfim, recobrem seu valor pré-lógico.
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Finalmente, podem dizer que, na tendência literária
do monólogo interior está em gestação uma nova compreensão na arte narrativa, já com a denúncia do bloqueio e com a angústia diante do que é fechado, diante
de peças trancadas, como vimos. Em modo variado,
trata-se de uma tendência poética para o micrológico
e para a desocultação dos níveis pré-lógicos na arte
narrativa romanesca de montage.
Se o monólogo interior fosse apreciado somente
como uma técnica ordinária de caracterização e descrição, como pretenderam os ideólogos do realismo
crítico, aquém de qualquer referência à crise de objetividade literária e à sua superação, não se desprezaria
somente a estreita vinculação com a arte de montage,
mas dessa maneira se deixaria escapar o caráter de
oposição à época que ambos os procedimentos artísticos exercem.
Mais ainda: naquela conjectura, se deixaria de lado
a relevância de tais artes para a pesquisa das significações em perspectiva de um porvir ainda sem nome.
Em conformidade com Ernst Bloch, a descoberta de
tais significações do porvir passa pela recuperação do
conceito de natureza, que guarda algo ainda não compreendido, a natureza gestante, cuja matéria amplia as
formas do pensamento, isto é, passa pela ultrapassagem do automatismo do entendimento burguês, saltando o simplismo de uma ideia de progresso suposto
afirmar outra realidade que não faça caso do modo de
pensamento e da experiência pré-lógicos.
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A vontade de mudança
Sem dúvida, essa orientação de uma pesquisa para
a superação do automatismo de entendimento burguês, como aspecto da ultrapassagem mesma da crise
de objetividade literária e artística, está desenvolvida
na análise blocheana, a qual não contempla e repele
com firmeza a mera ausência de objeto exterior como
atitude estética filosófica.
A ausência de objeto exterior caracteriza o falso expressionismo: “subjetividades tolas, esfinges privadas
sem enigma, fazem bagatelas com o vazio de seu mundo
pequeno burguês, tirando hieróglifos absurdos de seu
carácter abstrato”. Tal atitude é, pois, o reverso da abstração (dita esta, impropriamente, cubista ou simbolista) que pode ser rejeitada como formalismo. Vale dizer, o falso expressionismo exerce uma influência marcada pela ironia: é a caricatura do original.
Pelo contrário, supondo ou afirmando uma presença, os signos do expressionismo autentico – signos
reais e de um real [humano] – exercem outra influência, fazendo lugar para as imagens de um mundo mais
autêntico. Nos mais elevados feitos do expressionismo, prossegue Ernst Bloch, a vontade de mudança
não se contenta em chocar com a arte nem causar impacto, escândalo. Efetuando a montage artística das
partes do mundo, ou das partes de um rosto, de um
visual, um perfil, sejam essas partes transplantadas ou
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transformadas, o expressionismo faz ver que, por este
procedimento de montage, tais partes transplantadas
ou transformadas revelam mais profundamente coisas
que não poderiam tê-lo feito no seu antigo lugar.
A aproximação da ausência do objeto exterior, acercando-o com um reino do arcaico ou da obscuridade
pretendida, não tem respaldo no expressionismo autêntico. Neste, pelo contrário, como já o notamos na Primeira Parte deste ensaio, o que não é mais consciente se
insere no não ainda consciente; o que é depois de muito
tempo esquecido se acopla ao que não é ainda de todo aparecido: o elemento arcaico enquistado é debulhado em
uma utopia que, finalmente, lhe faz jus (Ib. pág. 240).
O sonho no objeto, o fato de que, pela montage, as
partes do mundo ou de um perfil, transplantadas ou
transformadas artisticamente na pintura, revelam
como disse mais profundamente coisas que não poderiam tê-lo feito em seu antigo lugar, não encerra o irracional puro e simples: mas agasalha um racionalismo do
irracional e, acrescenta Ernst Bloch, uma filantropia do
irracional que tem piedade dele, e que acolhe a este irracional não abstratamente, mas no homem que
pende para tal.
Quer dizer, no plano dos motivos artísticos, o expressionismo faz com que tal incubação, tal reino do
arcaico (a propensão pra o irracional), se encontre diante da expressão e da luz que vem do alto, produzindo o efeito de uma luminosidade que desce como
que fraternalmente, e não sobre a completa falta de
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contraste, mas sobre os silêncios murmurados ou uivantes da criatura; não sobre a completa ausência de
todo o caráter balbuciante do primitivo, mas sobre o
seu testemunho bruto; sobre o testemunho bruto da
arte dos alienados, da arte dos prisioneiros e da arte
das crianças; mais ainda: uma luminosidade que desce
sobre o caráter balbuciante da montanha, do vale e do
céu estrelado.
No expressionismo autêntico (de Picasso a Klee,
Chagal, Marc) não há ausência de objeto pura e simples, mas o objeto foi des-reificado, deixou de estar submetido ao fenômeno que leva a negar o imaginário
como elemento da realidade, foi posto em acordo com
a nossa fábula, e os expressionistas buscavam o homem velado ou o homem a vir, buscavam a imagem do
homem do futuro, até mesmo na floresta virgem. Em
suma: a avant-garde de então buscava encontrar os segredos da humanidade: ampliava o mundo no homem
e o homem no mundo, para além dos limites da expressão até então conhecida (Ib. pág. 241).
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Capítulo 04: Romantismo Visionario e Naturista

A ilusão sobre a realidade
Neste ponto, tendo estabelecido o valor estético do
monólogo interior como tendência literária em oposição à época, chegamos à Parte Final de nossa apreciação de Montanha Mágica, de Thomas Mann.
Trata-se de examinar no detalhe o capítulo intitulado Neve, no qual fica patente não só que Thomas
Mann faz recurso ao monólogo interior e à narrativa
de avant-garde, mas que essa aplicação está muito distante da tendência literária verificada na arte combinatória desde Kafka, Green, Proust, Joyce, de que nos
falou Ernst Bloch e acabamos de expor (ver, Mann,
Thomas: “Montanha Mágica”, op. cit. Tradução Herbert Caro, revisão Maria Graça Fernandes, LisboaPorto Alegre, Edição Livros do Brasil e Editora Globo
S.A., Coleção Dois Mundos, sem data, traduzido do
original alemão “Der Zauberberg”, 749 págs. Ver em
especial págs. 489 a 521).
Nesse capítulo, a narrativa em que a voz narrante se
confunde aos pensamentos do personagem falando
consigo está interpolada, em vista de produzir um
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mido. Desta sorte, sendo o caso, tal narrativa com monólogo não pode tampouco ser apreciada somente
como técnica de descrição e caracterização de feitio
realista, à maneira, por exemplo, de Balzac, quem
acentua a realidade em contraste com o imaginário –
ainda que houvera sido tal a aplicação da narrativa
com monólogo feita por Thomas Mann em seu romance sobre Goethe, intitulado “Carlota em Weimar”, bem valorizado nos comentários sociológicos
(Lukacs) a que nos referimos anteriormente.
Nada obstante, nota-se a intenção de compor o relato de um episódio e, neste sentido, é válido falar de
monólogo interior no capítulo “Neve”, de Montanha
Mágica. Trata-se, certamente, de uma técnica de caracterização do estado subjetivo do personagem confundindo-se, como plano complementar, à particularização da narrativa em um fato concreto e individual,
à maneira das descrições de peripécias dos romances
realistas. A ambivalência estaria justamente em que
esse relato episódico aplicando o monólogo interior
está envolvido e penetrado pela produção de uma ilusão de realidade, de tal sorte que, não somente a ironia
vem a ser o elemento predominante, mas será o sonho
dormido a verdade final da narrativa, cujo relato episódico revela-se, à luz desse efeito de ilusão sobre o
leitor, uma intenção realista simulada na sua própria
dissimulação pelo monólogo interior. É só no final que
o leitor se dá conta e é informado de que a experiência
da descoberta de um vale azul, edênico, descrita como
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vivida pelo personagem Hans Castorp naquele capítulo Neve, em meio a uma peripécia com alto risco,
não passa de um sonho em estrito senso onírico, um
mero sonho dormido.
Tal a força da ilusão de realidade, para a qual houvera sem dúvida concorrido a aplicação do monólogo
interior, mas não independentemente do conteúdo
naturista romântico da experiência descrita. Pouco
recorrente, o monólogo interior vem combinando-se à
visão de um vale azul, extraordinário, como ornato
que coroa a peripécia plausível de rebeldia de um jovem debilitado sobre esquis, em meio ao cenário sem
contornos, inteiramente desolado e desconhecido, nas
altas montanhas cobertas de neve. Desta forma, o monólogo desembocou em uma incontestável e reforçada
ilusão sobre a realidade, que assim ilude o leitor.
Portanto, o monólogo interior nesse capítulo intitulado Neve, ultrapassa a mera função descritiva e de caracterização realista, embora, na aparência as atenda.
Sua aplicação não leva à realidade da experiência do
personagem nem à da situação figurada, mas à ilusão
desta realidade pela narrativa, deixando ver no aludido monólogo interior um artifício formal que pouco
revela sobre a vida interior, limitado que está à exigência do relato episódico e à plausibilidade da peripécia
– sendo neste último aspecto que serve a função descritiva, como se fosse uma técnica ordinária do relatar
literário.
O problema posto no capítulo Neve, nos faz indagar se é procedente a tentativa de condensar como
Websitio Produção Leituras do Século XX
https://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A ideologia do existente © 2010 / 2018 by Jacob (J.) Lumier

182
poética, como o fundamento do deslumbramento pela
arte, conforme a letra do texto, uma visão extraordinária descrita como a visão feliz de uma paisagem cerúlea, sendo, porém, tal tentativa inscrita em um quadro
de ilusão sobre a realidade de um sonho dormido. Será
que a experiência de Hans Castorp, sua visão, poderá
ser apreciada como poética, tendo sido na verdade um
sonho dormido do qual ele já não se lembrará ao regressar ao Berghof? Poderá o apreciador contemplar
esse aspecto referindo-o diretamente a um suposto
propósito do autor? (Note que a palavra, a referência
ao domínio poético, figura expressamente na parte final do capítulo). Ou seja, a visão extraordinária focalizando um grupo de homens e mulheres vivendo sob
o azul, em comunhão com a natureza, na medida em
que se inscreve no tema do deslumbramento pela arte,
deve ser apreciada como representativa de um pensamento poético em Thomas Mann? E isso, em modo independente do quadro de ilusão sobre a realidade? Ou
não será apenas uma faceta (ideológica) da ironia desmistificadora deste notável romancista, significativo
do século vinte?
Seja como for, a conjectura sobre a adequação ou
não, e sobre o grau de ironia envolvendo a narrativa
visionária do capítulo Neve, sua descrição de uma visão cerúlea com imagem naturista, compreende indagações que restam no horizonte de toda a apreciação
deste significativo capítulo de Montanha Mágica.
Orientação esta reforçada no final do relato, em face
da sugestão, posta pela visão feliz, de um culto a uma
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natureza dupla, misturando o Feio e o Belo, o Mal e o
Bem; sugestão essa que não somente tem um efeito
chocante e até certo ponto inesperado, mas, por proceder do mito astral, o mito primitivo alemão de que
nos falou a análise blocheana, põe em dúvida a possibilidade mesma de um pensamento poético, de uma
estética filosófica ou de algumas concepções dessa ordem na referida narrativa literária alcançando o tema
do deslumbramento pela arte. Lembra que, conforme
os comentários de Ernst Bloch, o romantismo de Thomas Mann está em consonância com o pathos da época,
o pathos do entontecimento. De todos as maneiras, inegável é a qualidade do modo de narrar; é a demonstração de que a diferença entre a realidade da situação,
ou melhor, da peripécia descrita, incluindo seu coroamento onírico, e a ilusão desta realidade sobre o leitor,
assenta na arte narrativa e composicional com monólogo interior.
Com efeito, o capítulo Neve, à exceção da menção
ao conselheiro Beherens, do Berghof, alvo insuspeitado da rebeldia de Castorp (da qual jamais veio a saber), poderia ser lido com bastante independência,
quase em separata dos demais capítulos do romance
Montanha Mágica, como são lidos os contos modernos, em coletânea.

O tema do in-forme
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O relato de Neve diz respeito a uma peripécia inteiramente individual, protagonizada única e solitariamente pelo personagem debilitado Hans Castorp e
que só com ele tem a ver e nele se esgota, salvo lembranças que se bastam a elas mesmas, sem relação alguma, nem de antecedente e consequente, nem de premissa e conclusão com qualquer episódio, relato ou
condição posta em capítulos anteriores, ou nos posteriores retomada.
Conta-nos sobre o sentimento de aventura ou
busca que levou Hans Castorp, por juventude e rebeldia, em esquis, a penetrar longe nas montanhas sob
nevasca, perder o rumo, adormecer e vivenciar um sonho com visão cerúlea. Distinguido em duas partes, de
modo não linear nem sobre um só plano, a narrativa
literária e romanesca de Neve, compreende uma parte
em que predomina, como mencionado, o relato de um
episódio individual, mas que, na sequência se revela
preparatório e subjacente a uma outra parte interligada, notada na metade do capítulo, pela acentuação
da narrativa de romantismo visionário e naturista,
com seu monólogo interior, levando à configuração da
composição romanesca inteira e integrando a produção da ilusão sobre a realidade do sonho. Quer dizer,
é pela narrativa com monólogo interior que se faz a
produção de tal ilusão, que se desenvolve uma sugestão envolvendo a descrição da visão do azul edênico,
fazendo crer na aparência de que essa paisagem cerúlea fora verdadeiramente (no sentido poético) enconWebsitio Produção Leituras do Século XX
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trada por Hans Castorp, ao invés do mero sonho dormido revelado racionalistamente no final. O leitor é,
pois, levado a esperar que a descrição daquela paisagem correspondesse em fato de verdade poética a um
vale oculto, ao qual Castorp tivesse esbarrado no seu
caminhar por tateamentos sob a branca escuridão
misteriosa de uma formidável tempestade de neve.
Assim, podemos ler até a página 505 o relato sóbrio
das diversas etapas sucessivas em que a peripécia de
incursão na montanha vai tomando vulto, bem como
podemos acompanhar os níveis vários em que a realidade da situação vai se conformando, notadamente a
composição de uma paisagem que é todo o contrário
do que isto significa, que é todo o contrário do que
uma paisagem deve ser: é neve, é gelo, frio e o mais obtuso e opaco silêncio da montanha.
Nesse escrito de Thomas Mann. Não há murmúrios
da montanha e a neve cai em silêncio. A dinâmica da
composição apresenta-se a partir da tensão entre o
personagem e o inverno, surgindo a busca romanesca
que levará à peripécia exatamente dos estados espirituais provocados pela chegada daquele inverno tão
desolado, absorvendo inteiramente o ambiente interno e o externo, e descrito na narrativa como uma
potência interveniente (daí o I maiúsculo de Inverno),
impondo não somente uma figuração estranha à paisagem e à montanha, mas fazendo ver nestas nada
mais que aspectos dele próprio, como um inverno sui
generis, suprimindo o sol pela neve, e acentuando a natureza perigosa daquela região.
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É o tema do in-forme, o desprovido de forma ao olhar,
que dá o conteúdo das descrições do mundo e da vida
na neve, em relação aos quais o personagem reagirá e
a busca romanesca acontecerá. Nesse tema da inanidade
do olhar, a voz narrante acentua as linhas do extraordinário, do vazio, do sono, ou até do esotérico, do primitivo ou do selvagem, e já se pressente a preparação
de um nível superior, de uma ocorrência insólita, não
prevista, surpreendente para os padrões do cotidiano
e além do acessível para os personagens / convivas do
Berghof.
Assim, lê-se que: “a paisagem era um nada irreconhecível.
Tudo permanecia diluído numa delicadeza e palidez espectrais,
sem contornos que os olhos pudessem traçar com segurança. As
linhas dos picos confundiam-se, dissolviam-se na névoa, sumiam-se no fumo. Os lençóis de neve...guiavam o olhar em direção ao in-forme. Acontecia então que uma nuvem iluminada, semelhante ao fumo, flutuava longamente diante de uma parede
rochosa sem mudar de forma”.
Se os traços do azul celeste podiam ser vislumbrados por volta do meio dia, ... “o aspecto do mundo era feérico, infantil e cômico. Era um aspecto agachado, submerso,
grotescamente mascarado pelos almofadões de neve sobre os
galhos das árvores e sobre as corcovas do solo, a esconderem arbustos rasteiros ou rochas salientes, tornando a paisagem original e em um mundo de gnomos, ridículo e como que saído de
um livro de contos de fadas. ”
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Mas se o cenário imediato, por onde as pessoas caminhavam tomava...
“Um aspecto fantástico e picaresco, o fundo mais longínquo
inspirava, em contraste, impressões de grandeza e de santidade:
era a arquitetura estratificada da cordilheira coberta de neve”.
A vida na neve, pálida e fantasmagórica, com muita
obscuridade pela manhã, era envolta no mais profundo silêncio, e o olhar divagava no vazio ou no sono.
“Nevava silenciosamente. Todas as coisas se confundiam
cada vez mais. O olhar, perdendo-se num suave vazio, inclinava-se facilmente para o sono. Um estremecimento acompanhava o instante da transição, mas, depois, não podia haver
sono mais puro do que esse, no meio do frio glacial, sono sem sonhos, não alterado por nenhuma reminiscência do peso da vida
orgânica, uma vez que a respiração do ar rarefeito, inconsistente e inodoro, não era mais difícil para o organismo do que a
não-respiração do morto. Na hora do despertar, a cordilheira
sumira-se por completo atrás da bruma de neve e só alguns fragmentos dela apontavam, de quando em quando, um pico aqui,
uma rocha saliente ali, que logo tornavam a ocultar-se. Esse
jogo silencioso de fantasmas era imensamente divertido. Precisava-se de muita atenção para descobrir todas as fases dessa
fantasmagoria de véus na sua secreta transformação. Selvagem
e grandioso, desprendendo-se da cerração, exibia-se um grupo
de penhascos, cujos cumes e bases permaneciam invisíveis; mas
o olhar que os abandonasse, por um minuto apenas, já não os
tornaria a encontrar”...
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Mas também...
“Havia tempestades nesse vale alto, cercado de montanhas.
Então a atmosfera inconsistente tumultuava, os flocos pululavam com tamanha abundância que nada se avistava a um passo
de distância. Rajadas de um vigor sufocante imprimiam à neve
um movimento selvagem, flutuante, oblíquo, arrastando-a do
fundo do vale para o ar e fazendo-a remoinhar em uma dança
louca. Já não era um nevão, era um caos de negra obscuridade,
uma desordem monstruosa, extravagância fenomenal de uma
região distante da zona moderada, onde somente os tentilhões
brancos que de repente apareciam em enormes bandos podiam
orientar-se.”
A presença do personagem, sua entrada em cena,
dá-se em razão dessa vida na neve, que lhe parecia com
a vida das praias marítimas:
“A monotonia sempiterna da paisagem era comum
às duas esferas. ... O pó de neve, profundo, fofo, imaculado, desempenhava o mesmo papel que lá embaixo
cabia à areia de brancura amarelada”.
E a voz narrante já assinala a lembrança do caminhar, como critério dessa equiparação no apego de
Castop, como que a nos antecipar sobre a importância
do caminhar para a peripécia que se avizinha:
“Caminhar pela neve era difícil, tal como um passeio pelas
dunas, a não ser que as superfícies derretidas de dia pelo ardor
do sol tivessem endurecido em virtude do frio da noite. Então
andava-se ali mais depressa e mais agradavelmente do que sobre um soalho de parquete; com a mesma facilidade e o mesmo
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prazer que sente quem passeia sobre a areia lisa, firme, úmida e
elástica da beira do mar. ”

O simpatizar com a montanha
E a voz narrante, tendo já assumido plenamente a
perspectiva do personagem, ou a do quadro que a este
se apresentava, ou ainda a perspectiva de como devia
ele ver o quadro da situação, serve a essa descrição de
tal forma que o leitor vai sendo imperceptivelmente
levado a participar da experiência posta diante do
personagem, ou a sentir como ele devia sentir o ambiente penetrado pelo inverno e a neve. Se ainda não se
pode assinalar o monólogo interior em obra, falta do
Eu monologuista, é indubitável que já nesses trechos
acima e notadamente no que se segue, a voz narrante
expressa-se interiormente. No trecho que se segue,
essa forma de narrar é mais acentuada e a voz narrante
nos mostra o estado do personagem a contemplar os
esquiadores, nos relatando as impressões sobre os caminhos na neve, de um modo perfeitamente acoplado
ao que Hans Castorp teria dito para si próprio, com
seu juvenil desejo de caminhar, a respeito da singularidade daquele inverno:
“Este ano, porém, trouxera consigo nevadas e quantidades de
neve depositadas que restringiam fortemente as possibilidades
de exercícios ao ar livre, para todos, exceção feita aos esquia-
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dores. Mourejavam os arados limpa-neves.... Os poucos caminhos que continuavam abertos e se transformavam rapidamente em zonas intransitáveis, estavam abarrotados de pessoas
sadias ou enfermas, nativas ou pertencentes à sociedade internacional dos hotéis. As pernas dos transeuntes eram atropeladas pelos trenós que, gingando, se precipitavam encosta abaixo,
guiados por homens e mulheres que lançavam gritos de advertência, cujo tom patenteava o quanto essa gente, no seu infantil
veículo, estava compenetrada da importância de suas atividades. Chegados lá embaixo, logo voltavam a subir, arrastando
atrás de si, por uma corda, o brinquedo da moda”.
Nada obstante, é nítido que, largando a perspectiva
de profundidade com que iniciara o texto, o relato externo sobre o personagem, como plano de caracterização, se impõe no trecho da sequência, e tratados mais
como partes interessadas do que leitores de literatura,
somo então devidamente informados, ou comunicados, como se queira, em modo aplanado, sobre as coordenadas internas de Hans Castorp.
É a composição do relato episódico que se assevera,
preparando, desde o ponto de vista externo, pela caracterização das propensões e predisposições, a peripécia de incursão na montanha, que virá. Passamos a
saber que, em face dos abalroamentos nos passeios,
por aqueles brinquedos infantis dos esquiadores, Castorp preferia ficar a sós com seus pensamentos e sonhos e que...
“Sentia a necessidade de um contato mais íntimo e
livre com a montanha assolada pela neve, ... com a qual
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o jovem começava a simpatizar. E o dado desse simpatizar com a montanha, mais profundo do que um estado
exclusivamente mental, é fundamental para a peripécia que se prepara e, caracterizando as propensões e
predisposições espontâneas, configura toda a tensão
entre o personagem e o inverno sob neve. Quer dizer
que todo o ocorrido nesse capítulo cujo título é exatamente Neve, pode ser relacionado ao simpatizar com
a montanha. Tanto mais que, como mencionado, se
trata de um episódio individual envolvendo solitariamente a Hans Castorp, dizendo respeito a ele unicamente, com sua singular disposição existencial de
simpatizar com a montanha, de sentir a necessidade
de um contato mais íntimo e livre com a montanha assolada pela neve.
Podemos ver, então, que o relato episódico, na compreensão da busca romanesca, pauta-se na combinação do tema literário do in-forme, da inanidade do
olhar, com a afirmação do apego à vida na neve desdobrando-se nessa singular disposição existencial de
simpatizar com a montanha sob neve, de tal sorte que
a peripécia com visão cerúlea figurará como plausível
em função dessa singular disposição existencial.
Por outras palavras, só alguém contemplado com
tal simpatizar com a montanha sob neve e nas condições de inanidade do olhar poderia presenciar a visão
cerúlea. Tal a compreensão do relato episódico em seu
valor como comunicado, não só ao leitor de primeira
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pítulo, àquele que faz a releitura aplicando o conhecimento do que vem depois, como o fazem os historiadores. Mas o simpatizar focalizado tem também um
papel decisivo na composição e fornece, ademais do
elemento de plausibilidade, o móvel mesmo do personagem, o liame irresistível a arrastá-lo para fazer algo
para o que fora motivado, que, como se sabe, são elementos bem valorizados nas caracterizações dos romances realistas. Daí a coloração dramática e sedutora
do relato episódico, pois, sendo um paciente do sanatorium, o personagem, como tipo humano (externo),
está, com sua tendência febril e sua mancha úmida nos
pulmões, senão impossibilitado, ao menos proibido de
satisfazer, pelo risco implicado, a sua necessidade de
um contato mais íntimo e livre com a montanha assolada pela neve.
Sem dúvida, a parte do relato episódico na produção da ilusão sobre a realidade será exatamente sobrelevar o caráter dramático dessa situação contraditória. Notem que não estamos a acentuar o lado interior,
o aspecto contraditório romântico de um simpatizar
com a natureza ao ponto de necessitar um contato que
induza a uma excursão arriscada e insensata. O simpatizar, sendo uma qualidade entre humanos, só pode
ser referida ao elemento da natureza, como a montanha sob neve, se a mesma for dotada de qualidade humana e não apenas contemplativa, como o é a natureza bucólica. Há, portanto, um aspecto contraditório
romântico que torna o sentimento de Castorp, senão
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quase patético, pelo menos fora do normal, conforme
se confirmará mais adiante.
A situação contraditória que estamos relevando,
por sua vez, alcança a caracterização externa do tipo
humano, e assevera uma disposição existencial tornando crítica a limitação física, e que, ademais, leva a
negar a disciplina de conduta do enfermo. O personagem é um membro da comunidade Berghof que fora
motivado a adquirir um par de esquis e a aprender a
servir-se deles, ou, no dizer do narrador, “o seu desejo e
o seu projeto eram contraditórios e deslocados.” O relato episódico sublinhará tratar-se de uma disposição existencial ao explicar que Castorp, nessa sua decisão de
ter e usar esquis, não pode ser tomado por um mero
admirador da vida ao ar livre, como eram os turistas
que deslizavam em trenós. Hans Castorp...
“Sentia-se estreitamente ligado a uma outra comunidade
menos livre do que o povinho de turistas; e, sob um ponto de
vista mais amplo e mais novo, devido a um certo senso de dignidade que o distanciava dos demais, e à consciência das suas
obrigações, que lhe restringia os planos, tinha a impressão que
não lhe cabia brincar levianamente, como aquela gente, e rolar
pela neve como um louco. Não tencionava realizar escapadas;
propunha-se proceder com moderação, e Radamanto /alcunha
do diretor conselheiro Beherens, do Berghof/ bem poderia permitir-lhe o que desejava fazer. Mas Hans Castorp previa que o
médico, em nome do regulamento do sanatorium, não deixaria
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de vedar a realização do intento, e por isso decidiu agir às escondidas do conselheiro”.

A explicação romântica
É dado início, algumas páginas depois, ao relato
da peripécia de incursão do personagem em esquis na
montanha sob neve, não sem antes mostrar-nos os
preparativos e os treinamentos, com a ajuda do personagem Settembrini, quem colaborou para o agir às escondidas do conselheiro, e com a distração deste último, que, tendo quase trombado com Castorp em esquis, não veio a reconhece-lo, com o que nos é transmitida a impressão não somente de uma aventura em
curso, mas também de certo perigo nessa busca de estar a sós com seus pensamentos e sonhos através de
um contato mais íntimo e livre com a montanha.
Sem dúvida, deste ponto em que, um belo dia, o
Sr. Settembrini viu Castorp desaparecer na bruma alvacenta, tendo começado a incursão, o relato dessa peripécia, por força mesmo de uma situação em que o
conteúdo da descrição é a solidão, vai se tornando
mais interno, vai se tornando um relato menos facilitado. Todavia, o Eu monologuista ainda não aparece,
e o tema literário inicial do “in-forme”, da inanidade
do olhar, do mundo e da vida na neve é aprofundado
com a solidão e o silêncio, deixando-nos ver uma concepção geral combinando-se à impressão recorrente
de risco, de perigo. Desse modo, o belo da montanha
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invernal, na qual penetrou o personagem, não é suave
e agradável, ...
...”mas sim como o deserto selvático do Mar do Norte é
belo sob um vigoroso vento do oeste”,...
Mas não havia trovões; ...
“...pelo contrário, reinava um silêncio mortal que, no entanto,
despertava sentimentos muito próximos do recolhimento”. ...
E Castorp era envolvido ...
“...com a desejada solidão, a mais profunda que imaginar se
possa, uma solidão que enchia o coração de um afastamento distante dos homens”...
“...Quando Castorp parava, a fim de não se ouvir a si próprio,
o silêncio era absoluto e perfeito, e o menor vestígio de som era
como que abafado, um silêncio ignoto, jamais sentido, que não
existia em nenhum outro lugar. Nenhuma brisa por mais leve
que fosse roçava as copas das árvores; não se ouvia nenhum sussurro, nenhum pio de pássaro. Era o silêncio primitivo, aquele
que Hans Castorp contemplava ao deter-se assim, apoiado no
bastão, com a cabeça inclinada para um dos ombros e a boca
entreaberta. E suave, incessantemente, a neve continuava a cair,
a cair tranquilamente, sem um ruído”.
E o relato prossegue insinuando o perigo:
“Não, este mundo no seu silêncio insondável, não tinha nada
de hospitaleiro; admitia o visitante por sua própria conta e
risco. Na realidade não o recebia nem acolhia, mas apenas lhe
tolerava a intrusão e a presença, sem se responsabilizar por
nada. A impressão que despertava era a de uma ameaça muda e
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elementar, nem era sequer uma hostilidade, mas uma indiferença mortal”.
Neste ponto, podemos pôr em relevo que o tema literário inicial da inanidade do olhar, através de seus
correlatos solidão e silêncio, combinando-se ao risco de
um perigo ainda não explicitado (para o leitor em primeira viagem, mas que o apreciador já sabe que será a
tempestade de neve), revela-se um aspecto da relação
sentimental entre os filhos da civilização e a natureza
selvagem, que aparecerá no trecho que se segue, pelo
que se elucida, no sentido romântico (que não subtrai
a coloração fora do normal daquele simpatizar do personagem) de uma emoção quase religiosa atraindo
para a aventura perigosa, aquela qualidade intencional, inter-humana, assinalada no simpatizar com a
montanha sob neve, que seduziu a Hans Castorp e
constituiu a disposição existencial na origem da
busca romanesca de ficar a sós com os seus pensamentos e sonhos através de um contato mais íntimo e livre
com a montanha. Então, a notada impressão de uma
ameaça muda, que era uma indiferença mortal é algo
posto principalmente para...
“...o filho da civilização, que por sua origem, fica mais alheio
e distante desta natureza selvagem, /a do silêncio primitivo/ é
mais sensível à sua grandeza do que o seu rude filho, que dela
depende desde a infância e mantém com ela relações de uma familiaridade calma e banal. ”
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E a concepção geral romântica desse relato episódico com imagem naturista, caracterizando e descrevendo a situação do personagem em sua incursão na
montanha sob neve, põe em relevo o temor religioso a
que está sujeito Castorp, por sua disposição existencial, como filho da civilização, pois...
“...esse temor religioso forma o âmago de toda a relação sentimental entre os filhos da civilização e a natureza, e faz constantemente vibrar em sua alma uma espécie de perturbação religiosa e de inquieta emoção. ”
Neste ponto, ao invés de internalizar-se, como seria
de esperar, o relato literário episódico segue sua vertente romanesca nos realistas e nos oferece uma explicação para o personagem, para o simpatizar com a
montanha sob neve, e para a sua incursão, só que, ao
contrário dos romancistas realistas, tal explicação é
de caráter romântico, e estabelece um paralelo com
uma situação anterior igualmente de enlevo no perigo,
desta feita, com o personagem frente ao mar.
Desse modo, nota-se um aprofundamento na relação sentimental entre os filhos da civilização e a natureza que se aplica à atitude de Castorp, à sua coragem
ao contemplar, com sua indumentária elegante e esquis de luxo, aquele silêncio original da natureza selvagem e
silenciosamente agressiva do inverno. E nessa explicação
pelo enlevo do perigo que se seguirá, já podemos ver a
sutileza da distinção e da ligação entre a atitude audaciosa e o sentimento de terror secreto e sagrado: é a
sensação de alívio que experimentava Castorp,
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quando interrompia sua contemplação daquele silêncio primitivo e, regressando, as primeiras habitações humanas reapareciam através da atmosfera velada. Quer dizer,
era a sensação de alívio que tornava Castorp consciente de
seu precedente estado de espírito /a atitude audaciosa de
um filho da civilização em face do silêncio da natureza
selvagem/ e o instruía sobre o terror secreto e sagrado que durante horas /as que passara embrenhado na neve a contemplar
o silêncio/ lhe dominara o coração. É sobre essa espécie de
perturbação religiosa e de inquieta emoção que a caracterização romântica, não só da peripécia como
aventura, mas da aventura como prazer do perigo será
feita, constituindo um dado ao qual já fora afeito Castorp. Isso porque...
“O jovem já travara conhecimento com a entusiástica felicidade dos ligeiros contatos amorosos com potências cujo abraço
pleno seria fatal”...
Como quando, em estadia numa ilha e igualmente
vestido com elegância, ...
“Detivera-se à beira da formidável rebentação como diante
de uma jaula de leões, atrás de cujas grades as feras mostrassem
a boca aberta com suas presas terríveis. A seguir banhara-se,
enquanto um guarda advertia, por meio de um toque de corneta,
aqueles que temerariamente procuravam franquear a primeira
onda a fim de se aproximar da ressaca que se revolvia na sua
direção. ”
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Naquela região do mar, o jovem sentira a entusiástica felicidade de contatar potências da natureza cujo
abraço pleno seria fatal.
“Mas – prossegue a explicação romântica do personagem – o que nunca experimentara era a veleidade de levar
esse inebriante contato com a natureza mortífera ao ponto em
que estivesse iminente o abraço pleno e a fascinação de penetrar,
débil mortal que era (...), esse monstruoso mistério; ou, pelo menos, nunca conhecera o desejo de evitar a fuga até o momento em
que a aventura se abeirasse do perigo e os seus limites se tornassem independentes da vontade humana, o momento em que já
não se tratasse de espumas lançadas à praia e de leves pancadas
com a pata, mas sim da própria vaga, da fauce, do mar.”
Mas a coisa não é assim tão simples nem tão direta
na arte narrativa e composicional de Thomas Mann,
no seu romantismo, e a explicação para a atitude do
personagem em lançar-se na montanha sob neve
abarca também um efeito psicológico e moral de sua
observação sobre os turistas a brincarem com trenós.
Quer dizer, se Castorp mostrava coragem lá no alto da
montanha, como... “...coragem em frente dos elementos (da
natureza) / não se tratava de/ um sangue frio obtuso /na presença deles/ mas o dom de si, consciente, e o triunfo sobre o medo
da morte era obtido por meio da simpatia /que/ no íntimo de
seu frágil peito civilizado / Castorp trazia/. Mas / existia certa
ligação entre essa simpatia para com os elementos e a nova convicção da sua dignidade / como membro do sanatorium/ que o
invadira diante daquela turba a brincar com seus trenós /sendo
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essa nova dignidade que/ lhe apresentara como desejável e conveniente uma solidão mais profunda e grandiosa...” Isto é, que
o levara à busca romanesca; uma solidão menos abrigada do que aquela de sua varanda no Berghof, de
onde contemplava protegido a tempestade de neve.
Quer dizer, Castorp, tendo se diferenciado daquela
turba, viu-se envergonhado de contemplar a tempestade de neve como mero espectador, sendo esse o segundo aspecto da explicação de sua atitude ousada,
aspecto este alcançando mais a busca romanesca do
que a respectiva peripécia ensejada, da qual fora questão no primeiro aspecto da explicação, como exposto
acima. Era por isso, era por envergonhar-se de restar
um espectador – e não por um capricho desportivo,
nem tampouco por um prazer físico e espontâneo –
que Castorp aprendera a usar os esquis. Portanto, é
com a adição desse efeito psicológico e moral (a nova
dignidade como enfermo) àquela vertente sedutora
romântica do perigo, que podemos melhor compreender como plausível, a tomada de consciência, aquela
sensação de alívio que experimentava Castorp e que o
tornava consciente do perigo no seu contemplar do silêncio primitivo; compreendemos que esse filho da civilização, lá no alto da montanha sob neve, estava
longe do estado de sossego do sanatorium. Desse
modo, acentuando que sua disposição para a aventura
perigosa liga-se justamente à enfermidade, lemos:
“...era também inegável que o seu espírito e a sua alma, desde
havia muito, saboreava alimentos pouco seguros. ”
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Finalmente, a explicação no relato assinala o aspecto intelectual implícito na atitude de Castorp:
“... se é possível falar de uma simpatia dele pela imensa rudeza do inverno é porque, a despeito de seu terror piedoso, lhe
parecia que essa paisagem era o cenário mais conveniente para
amadurecer os complexos do seu pensamento, que era o sítio indicado para qualquer pessoa que, sem saber por que, estava investida do cargo de ‘governar’ pensamentos que diziam respeito
ao estado e posição do Homo Dei. ”

Capítulo 05: Voz Narrativa E Voz Monologuista
O Eu Monologuista
Será na sequência dessa explicação romântica e
plausível que iremos observar a primeira manifestação
do Eu monologuista, ainda nos limites do relato episódico de caracterização e descrição. Neste, nota-se
que a peripécia toma vulto e o relato nos conta que
Castorp, “cheio de coragem e de simpatia”, se afastava, e
que o perigo iminente era perder o rumo nesse afastarse, “não havendo ninguém ali que avisasse ao incauto desse perigo”. O Eu monologuista se manifesta na lembrança
de uma advertência desatendida que o senhor Settembrini lhe dirigira, e...
“...que ressoara atrás dele, na noite de carnaval, enquanto
avançava em determinada direção. ”
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O Eu monologuista de Castorp contesta o chamado
à razão devolvendo-o a Settembrini:
“E para mais, tu, Satana pedagogo, com a tua ragione e a tua
rebellione! ” – Pensou ele”.
E o Eu monologuista anuncia toda uma fala que é
uma lembrança do seu sentimento em relação a Settembrini e Naphta, os debatedores das visões de
mundo iluminista e obscurantista. É, portanto, um
monólogo interior, encartado no trecho do relato de
caracterização, que, distinto desta última, nos dá
conta realmente, embora restrito a um tempo recente,
de um estado de vida interior do personagem, cujo
conteúdo só indiretamente tem a ver com a situação
da peripécia que toma vulto. Assim o Eu monologuista
de Castorp prossegue:
“E, contudo, gosto de ti. Embora sejas um doidivanas e um
tocador de realejo, estás cheio de boas intenções, das melhores
intenções, e gosto mais de ti do que do pequeno e penetrante jesuíta e terrorista, esse algoz e flagelador espanhol, com seus
óculos relampejantes, se bem que ele tenha quase sempre razão,
quando vocês discutem – quando disputam como pedagogos a
minha pobre alma, como Deus e o Diabo lutavam pelo Homem
na Idade Média.
Mas o relato continua como descrição externa, embora mais próximo dos sentimentos do personagem, a
nos mostrar como Castorp vai sendo envolvido pela
montanha sob neve e vai se descoordenando. E, nesse
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afastamento para o perigo, o céu aparece coroando a
paisagem, já que...
“...Castorp ia escalando alturas brancas...que não levavam a
parte alguma. A região superior confundia-se com o céu, o qual
mostrava um branco nevoento...de modo que era impossível dizer onde começava. Não se distinguia nenhum cume, nenhuma
crista. ”
É o tema do in-forme, da inanidade do olhar, sendo
retomado. Assim lemos:
“...Era o nada brumoso, em cuja direção Hans Castorp avançava penosamente, e como também atrás
dele o mundo, aquele vale habitado por criaturas humanas, não tardasse a fechar-se igualmente à sua vista,
e como som algum chegasse dali até ele, a sua solidão,
o seu isolamento tornou-se, antes que o jovem o percebesse, o mais profundo possível...”
E nesta frase, mais uma fala, muito curta, é concedida ao Eu monologuista, como que a mostrar a intenção do relato em tornar-se o menos externo possível.
“.... Tão profundo que chegou a dar-lhe aquele medo que é a
condição prévia da coragem – Praeterit figura hujos mundi,
disse de si para si, num latim de espírito nada humanístico.
Aprendera essa expressão com Naphta (a expressão significa
passar ao largo deste mundo aqui debaixo, humano). Estacou e
olhou em redor. Não se via nada em parte alguma. ... O silêncio
em volta dele era grandioso e impassível. Enquanto o olhar lhe
esbarrava no vácuo alvo que o cegava, Hans Castorp sentiu
como o seu coração, agitado pela subida, começava a latejar....
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E apoderou-se dele uma espécie de comoção, uma singela e devota simpatia por esse coração, o coração palpitante do homem,
que pulsava, nessas alturas, nesse vazio glacial, tão sozinho com
seus problemas e enigmas. ”
Portanto, vemos que o relato episódico, de caracterização externa, vai introduzindo referências novas
nesse aprofundar do tema literário inicial do in-forme:
é o céu, é a comoção profunda que vem do coração e,
na sequência, o rumo ao céu e a luz azul, sem os quais
não poderia aparecer a visão cerúlea que coroará a peripécia. Assim lemos:
“Prosseguia no seu avanço, sempre subindo rumo ao céu. Às
vezes mergulhava na neve a extremidade superior do bastão e
observava como, do fundo do buraco, brotava uma luz azul que
perseguia o bastão cada vez que este se retirava. ...Era uma luz
singular e delicada, luz da montanha e das profundidades, entre
esverdeada e azul, clara como o gelo e, entretanto, sombria e
misteriosamente atraente. ”
Porém, mais uma lembrança vem a ser pronunciada
pelo Eu monologuista do personagem, desta feita a
propósito de um diálogo e da imagem dos olhos azuis
da bela Cláudia Chauchat, enferma do Berghof, – lembrança suscitada à vista dessa luz das montanhas,
desse pequeno fenômeno ótico – “os olhos de seu destino”,
como lhe dissera o Senhor Settembrini, e Castorp, monologando frases que dela ouvira, disse a meia voz no
silêncio:
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“ – Com muito prazer. – Mas não o partas! ‘Il est à visser, tu
sais’. E, no seu íntimo, ouviu /de Settembrini/, atrás de si, eloquentes exortações no sentido de se tornar um homem de juízo”.
Deste ponto em diante, nas próximas sequências, o
relato de caracterização será dividido em um momento de descanso, a retomada do movimento e o sentido romântico do desafio para o personagem. A descrição será feita em vista de acentuar o extraordinário
da realidade da situação, com os detalhes sendo compostos em torno do vaguear, das paradas e dos movimentos, bem como das diferenças e semelhanças observadas pelo personagem, em sua consciência da independência e do desafio.
Quer dizer, o relato cuja descrição segue o tema da
inanidade do olhar, nos mostra uma realidade extremamente reduzida a suas expressões mais simples
(repouso-movimento / diferenças-semelhanças), realidade feita de brancura e sem contornos, de tal sorte
que a noção de todo o possível e do que pode ser plausível de esperar se misturam no mesmo grau de realidade, com a atenção do leitor sendo de mais em mais
aguçada pelo amplo vulto que toma a peripécia, diante
dos sinais da próxima tempestade de neve e da grande
interrogação que a aventura do personagem suscita.
Desse modo, o relato vai introduzindo indicativos
do que poderá suceder, classificando, por exemplo,
transcendente à alvura da paisagem; insistindo que a
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gueando sem destino, subindo a montanha, atravessando vales e caindo em barrancos, é um mover-se
rumo ao céu; que as observações de Castorp sobre os
pequenos flocos de neve que já caiam em maior abundância, comparando-os, como um naturalista amador,
a farrapinhos informes muito diferentes da areia, mas
que em si mesmos, “eram de uma uniformidade hexagonal
absoluta e de uma regularidade glacial”, consistiam em observações sobre o inquietante, o anti-orgânico, o hostil à vida, etc.
Mesmo no momento em que Hans Castorp descansou, tendo esbarrado repentinamente, ao sair de um
barranco, num bosque de pinheiros, o relato provoca
o leitor, antecipando os indícios da propensão para o
desafio no próprio caráter romântico do personagem,
quem sentia-se orgulhoso por ter conquistado, pela
sua coragem, na plenitude dos direitos que a sua dignidade lhe
conferia sobre essa paisagem, uma sensação de angústia, tensão, ansiedade, cuja origem estava no silêncio por demais
profundo e na solidão cheia de aventura.

A vontade naturista do risco
De fato, o caráter romântico ultrapassa as descrições da situação e se apresenta nos traços mesmos de
um personagem protegido de tais emoções por enfermo; se apresenta não só nesse sentir-se orgulhoso
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por motivo bizarro, que acabamos de notar, mas igualmente no encher-se de alegria...
“...ao pensar que tinha ainda a sua frente algumas horas que
poderia passar vagabundeando livremente através da natureza
grandiosa”, já que só precisava voltar ao escurecer. E o
relato, neste ponto nos dá uma informação que terá
seu valor posteriormente, quando será revelado o sonho dormido e desfeita a ilusão de realidade a respeito
da visão cerúlea, à saber, que castorp levava...
“... na algibeira de seu calção de golf um pouco de chocolate e
no bolso da blusa um pequeno frasco de vinho do porto”.
Desse modo o relato aumenta a tensão e combina os
traços românticos no caráter do personagem, enfermo
do Berghof, com o aumento da corporatura da peripécia, acentuada com a proximidade da tempestade de
neve que o personagem desprezava, nos dizendo que
Castorp...
“...mal podia divisar a posição do sol, tão densa era a cerração que o escondia”.
Da mesma maneira, já não se via o ângulo que a
montanha formava na outra extremidade do vale onde
ele descansou, pois, as nuvens já escureciam e o nevoeiro, cada vez mais baixo, dava a impressão de avançar;
“Era um sinal de neve, de mais neve ainda, como se houvesse
uma necessidade urgente dela. Parecia iminente uma tempestade de neve e, realmente, os pequenos flocos silenciosos caiam
já mais abundantes. ”
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Hans Castorp, em seu caráter romântico, tendo retomado o movimento em direção ao nevoeiro, parava
com satisfação para admirar a espessa camada de neve
da encosta que, ...“... com os seus terrenos ondulados, a sua
vegetação árida de arbustos esparsos...e o seu horizonte limitado por elevações suaves, se assemelhava tão estranhamente a
uma paisagem de dunas”.
E mais: ele... “suportava com simpatia o calor do rosto, o
tremor dos membros, a singular e perturbadora mescla de excitação e fatiga que experimentava, porque tudo isso lhe chamava
à memória impressões familiares de efeitos iguais ao que o ar
das praias do mar produzira”.
... “Sentia ele satisfação ao tomar consciência de sua independência alada, da sua vagabundagem livre. Não tinha à sua
frente nenhum caminho que fosse obrigado a seguir; tão pouco
atrás dele havia um que o levasse ao ponto de partida”.
Mas o caráter romântico do personagem era dominado pela...“Sedução das alturas e das distâncias, das solidões
sempre novas que se ofereciam... e, arriscando-se a voltar tarde, penetrava sempre mais a fundo o silêncio selvagem, o estranho, a
zona de perigo. Nem se preocupava com o fato de que a sua tensão
e angústia interiores se transformavam em autêntico medo, diante
da escuridão prematura e crescente do céu que estendia como que
véus cinzentos sobre a região “.
Mas, será a combinação desse caráter romântico com
a aproximação da tempestade que suscitará a inquietação do leitor e, mais do que isto, permitirá ao narrador
revelar que não fora tanto o apelo mais vago da aventura,
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e sim o caráter concreto do desafio na aventura a razão
da peripécia. Castorp não estava ali arbitrariamente,
movido pelo prazer unicamente. Havia um componente
ético em sua atitude, havia a aceitação consciente de um
risco. Desse modo, lemos que aquele ...
“... autêntico medo fê-lo notar que até agora empenhara-se secretamente em perder o rumo e em esquecer a direção onde se achavam situados o vale e a aldeia, empresa na qual, aliás, tivera pleno
êxito. Sabia ele, no entanto, que, se voltasse imediatamente e continuasse sempre a descer, depressa alcançaria o vale, mesmo que
fosse num lugar distante do Berghof ”.
Porém, ficamos sabendo que ele não retornará, para
poder aproveitar o tempo, e que aceitou o risco de ser
surpreendido pela tempestade de neve e não conseguir
encontrar o caminho de regresso, apesar do “pavor sincero que os elementos lhe inspiravam”. O narrador insistirá, de maneira aparentemente paradoxal, na sensatez
do personagem e que ele...“... não procedera de modo algum à
maneira de quem tem certeza de poder dominar os elementos”, e
“agira com prudência, e seria bastante sensato para ceder”.
Essa insistência paradoxal servirá exatamente
para pôr em relevo a razão da peripécia, mostrar que, na
alma de Hans Castorp, o que se passava...
“... só podia ser designado por uma única palavra:
desafio!”
E o narrador não faz por menos, fazendo-nos ver
que o personagem, em seu romantismo do enfermo, era
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também um homem jovem, um enfermo com juventude.
Assim lemos:
“... E ainda que essa palavra /‘desafio’/ implique
sentimentos censuráveis, mesmo se – ou sobretudo, se –
a veleidade criminosa que designa está ligada a um medo
sincero, pode, no entanto, compreender-se por pouco
que reflitamos humanamente no caso, que no íntimo da
alma de um jovem, e de um jovem que durante anos viveu
como o nosso herói /enfermo/ , reúnem-se e acumulam
muitas coisas que um belo dia explodem em um “ora vamos!” Ou em um “custe o que custar! ” Cheios de exasperada impaciência, numa palavra: espontâneos, traduzem-se num desafio, numa recusa oposta à prudência razoável”.
E fora assim que Castorp continuou. Tendo visualizado “uma vivenda de madeira, um telheiro ou uma choupana”, assumiu uma tarefa de explorador para contornar
o paredão da montanha, onde a choupana se situava, e
ver o que viria depois. Logo em seguida, “a tempestade de
neve e a tormenta estalaram com toda a força”.
Neste ponto, podemos notar a importância da
predisposição asseverada em face da introdução, no relato, daquele desafio em aceitar o risco da tempestade de
neve, como desafio posto no horizonte daquele enfermo
individual com juventude que era Castorp, de sorte que,
não sendo duas coisas, o desafio só pode acontecer como
razão da peripécia na medida em que seja possível assinalar, na nova dignidade do personagem, a predisposição para aceitar o risco da tempestade – como, aliás, já
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fora mencionado nas primeiras linhas do parágrafo anterior, ao destacar a combinação do caráter romântico do
personagem e da aproximação da tempestade de neve,
como procedimento artístico de intensificação da tensão
do relato romanesco e do envolvimento do leitor.
De fato, a imagem naturista do romantismo de
Thomas Mann na Montanha Mágica, o romantismo do
enfermo, pode ser bem aquilatada na caracterização do
personagem em sua coragem de penetrar na montanha
sob neve, precisamente lá, onde o narrador sublinha que
essa coragem de Castorp se exerce ...
“... na plenitude dos direitos que a sua dignidade lhe conferia sobre essa paisagem”.
Com isto, o narrador quer dizer que o simpatizar
de Castorp para com a montanha sob neve ligava-se ao
fato de que fora ele trazido àquela perigosa região por
força de um capricho negativo da natureza nele, da tuberculose no seu organismo e, dado que a sua vida dependia do ar leve e puro que aquela amontanha sob neve
produzia, tornando sua vida uma extensão daquela paisagem, é possível compreender como plausível o sentimento dele de que, sendo essa dependência ligando sua
vida àquela paisagem o conteúdo mesmo da sua nova
dignidade, tinha plenos direitos sobre essa paisagem, e
portanto, podia desfrutar com toda a legitimidade da
prerrogativa de explorá-la ao seu agrado.
Daí, dessa moralidade naturista, toma conteúdo
aquele desafio na montanha, aquele desafio levando-o a
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aceitar o risco de ser surpreendido pela tempestade de
neve e não conseguir encontrar o caminho de regresso.
Vale lembrar que a nova dignidade de Castorp
surgiu como um efeito psicológico e moral de sua observação dos turistas a brincarem com trenós. Fora essa experiência que o levou a sentir-se envergonhado em contemplar a tempestade de neve como mero espectador e,
a partir daí, a ter por desejável uma solidão e um contato
mais íntimo e livre com a montanha sob neve.
Se a nova dignidade de Castorp é o sentimento
de uma vontade moral em formação a partir de sua simpatia pela montanha sob neve (simpatia naturista romântica), o enfrentamento do desafio com risco de perder-se na neve configura não só a razão da peripécia, a
razão da luta de Castorp e seus desdobramentos em
meio à tempestade, mas configura também a existência
de uma vontade naturista do risco, com o narrador assinalando a compreensão alcançada pelo personagem em
face da sua situação como exposto à tempestade de neve,
já plenamente desabada:
“Hans Castorp compreendia que não tinha o direito de pronunciar grandes palavras, porque ele mesmo lançara o desafio e era
responsável por tudo quanto a situação tivesse de inquietante. ”
E a situação é descrita perla combinação dos efeitos exacerbados no elemento ar e da inanidade do olhar,
de tal sorte que o relato não deixa a menor dúvida sobre
a natureza da tempestade de neve como ameaça indiferente. Assim lemos:
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“O vento era de uma espécie absolutamente detestável; o
frio espantoso que reinava – uns vinte graus abaixo de zero – só
era insensível e parecia moderado quando o ar desprovido de humidade se conservava tão calmo e imóvel como de costume; mas,
logo que se agitava sob o efeito do vento, cortava a carne como uma
navalha, e quando isso acontecia com tamanha intensidade como
nesse instante, ... nem sete casacos teriam bastado para resguardar
os ossos do terror mortal e glacial. Hans Castorp por sua vez, não
trazia sete casacos, mas apenas um blusão de lã, que em circunstâncias normais teria sido suficiente...”.
Sentindo-se como um boneco de neve, tal era insuportável sua situação, Castorp decidiu dirigir-se para
o vale do Berghof, mas como nada via e não tinha fôlego,
era obrigado a todo o instante a deter-se:
“O campo visual estava velado por uma cortina espessa e
o sentido da vista achava-se obstruído pela cegueira resultante de
toda aquela brancura. Quando Hans Castorp fazia um esforço
para ver, deparava-se com o nada, o remoinho branco do nada. E
só de tempos a tempos assomavam-se fantasmagóricas sombras do
mundo real: um arbusto definhado, um grupo de pinheiros, e também a pálida silhueta da choupana pela qual passara havia pouco”.
Mas a situação forçava a parar:
“Conservar um rumo, a direção aproximada do sanatorium,
era uma questão de sorte mais do que de raciocínio, já que a
vista... nem sequer alcançava as pontas dos esquis ...; e ainda
existiam numerosos óbices que se opunham ao avanço: o rosto
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estava coberto de neve, a tempestade lutava contra ele, impedindo, tolhendo a respiração, ... forçando o jovem a cada instante a virar-lhe as costas para respirar. ...Era insensata a pretensão de avançar em tais condições. ... A tempestade desvira-o
de sua rota, pela sua furiosa pressão contrária. Era um avanço
falso que desde há algum tempo o esgotara. Às cegas, envolto em
uma noite turbilhonante e branca, internava-se a custo nesta
ameaça indiferente”.
Podemos observar que nessa descrição da situação do
personagem em meio à tempestade de neve desencadeada, algumas oportunidades serão concedidas para a voz
monologuista expressar-se, auxiliando a descrição e sem
confundir-se à posição do narrador. Assim, ...
“.... Quando a primeira rajada da tempestade passou
através do espesso turbilhão de neve e o atingiu, Hans Castorp pensou: ‘Eia! Esse gênero de sopro vai até a medula”.
Da mesma maneira limitada à descrição externa
da situação, a voz monologuista do personagem se faz
ouvir quando ele estacou se dando conta de seu avanço
falso naquelas condições imponderáveis:
“Ainda falas! Murmurou por entre dentes”
Neste ponto, a narrativa começa a mudar de figura. O narrador, ele próprio, nos alerta para essa nova
figura ao objetivar o exprimir-se mesmo do personagem,
como se essa manifestação murmurante da voz monologuista de Castorp fizesse parte da situação a ser descrita,
ou constituísse a ocorrência de um dado relevante para
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a caracterização do estado espiritual do personagem.
Assim lemos:
“... Não se exprimiu ele de uma maneira patética, se bem
que, por um momento, tivesse o sentimento de que uma mão de gelo
lhe agarrava o coração fazendo-o sobressaltar-se e bater em seguida
de encontro às costelas, num ritmo acelerado, como no dia em que
Radamanto /o apelido do Conselheiro diretor do Berghof/ descobrira nele o foco úmido /a tuberculose/ .”
E o narrador prossegue, acentuando que Castorp
podia falar, mas não contra a situação, porque fora ele
quem lançara o desafio e era responsável, como já notado. Quer dizer, do ponto de vista da composição, a
introdução do monólogo interior que se está a preparar nessa passagem do texto acima, se é uma técnica
de caracterização e descrição – como já fora sustentado nos comentários sociológicos (Lukacs) anterior
mente referidos – não o será independentemente do
estado que se quer caracterizar.
Pelo contrário, a manifestação monologuista como
tal constitui um traço essencial do estado cuja caracterização é pretendida pelo narrador, como acabamos
de ver, sendo sugerido que, a esse estado patético, corresponde a voz monologuista que o personagem faz
ouvir, não tanto pelo conteúdo do que fala, mas pela
voz mesma, como monólogo. Já quanto ao conteúdo
do que fala, tudo indica que serve à descrição da situação e não à expressão da vida interior, não a reminiscências.
Websitio Produção Leituras do Século XX
https://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A ideologia do existente © 2010 / 2018 by Jacob (J.) Lumier

216

O estado patético
Nesse quadro, já podemos conjecturar uma ambivalência e assinalar um traço profundo do romantismo
de Thomas Mann, no sentido de que a introdução da
arte do monólogo se confunde ao desiderato do personagem, que tinha por desejável um contato mais íntimo com a montanha sob neve exatamente para estar
a sós com seus pensamentos e sentimentos, desiderato esse que foi levado ao pé da letra, para-la do plano
de caracterização, com a introdução, no plano composicional, da voz monologuista do personagem, voz que
é, sobretudo, mas não exclusivamente, uma tomada de
consciência da situação, e o monólogo assim introduzido na arte narrativa de Thomas Mann, tende para a
forma de uma reflexão em que um Eu dialoga com outro Eu na consciência do sujeito, só que, no monólogo
do texto, isto se faz não somente em voz alta, no sentido de que o indivíduo fala sozinho, ouve sua própria
voz, mas também, o personagem se descoordena nesse
falar. Assim lemos:
“Não está mal! – disse de si para si /Hans Castorp/ e sentiu
que as feições, os músculos que lhe comandavam a expressão do
rosto já não obedeciam à alma e nada sabiam reproduzir, nem
medo, nem raiva, nem desdém, porque estavam gelados. – E
agora? Descer obliquamente por aqui, à direita, exatamente
contra o vento ...”
Mas não é tudo. Há que notar a ausência de dualismo
na composição, contrariando a aparência inicial de um
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relato descritivo episódico separado de uma narrativa
com voz monologuista. Posto tratar-se de um relato em
romantismo naturista e visionário, como já o constatamos, o objeto deste, por sua vez, é a nova dignidade
dando plenos direitos a Castorp sobre aquela paisagem.
A expressão monologuista aparece à medida em que o
narrador torna definitivamente acentuada a ligação entre essa nova dignidade do personagem e a peripécia romanesca.
Quer dizer, o monólogo, a arte narrativa do monólogo, é alocada por exigência de compor literariamente essa nova dignidade romântica do personagem. Se
o monólogo serve para isso é porque tudo o que passa a
ocorrer com a chegada e o desencadeamento da tempestade já é composição da nova dignidade, do elevar-se do
personagem a um plano superior, composição essa que é
uma configuração, uma forma de condensar o caráter romântico (da composição e do personagem), o culto naturista (a simpatia pela montanha sob neve; as relações
sentimentais entre os filhos da civilização e a natureza
selvagem, sentimentalismo esse que será pintado no final, na visão de um viver fraternal dos filhos do sol); o
tema visionário (a inanidade do olhar, o in-forme, pelo
qual toda a visão será dormida).
O monólogo, nesse capítulo de Montanha Mágica, de Thomas Mann, intitulado Neve, integra o objeto
do relato episódico de descrição (externo), de tal sorte
que, por este objeto e neste objeto narrativo assim integrado pelo monólogo artístico de Thomas Mann, será
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produzida a ilusão da realidade, e que a unidade da narrativa e a coerência do relato serão conseguidos.
Tanto é assim que na passagem seguinte, subsequente ao trecho acima, no qual foi feita menção ao estado patético do Eu monologuista do personagem, fica
evidenciada a conjunção e a confusão de relato e monólogo, de voz narrante e voz monologuista:
“...É mais fácil dizer do que fazer, continuou ofegante,
proferindo palavras entrecortadas, a meia voz, enquanto voltava
a pôr-se em marcha. ”
Note que o narrador empregou o reflexivo ‘se’, referindo-se objetivamente ao personagem desde o ponto
de vista externo, como terceira pessoa, ‘ele’. Por contra,
na frase que se segue, já será empregado o reflexivo ‘me’,
indicando a voz monologuista do personagem em cena,
sem que, todavia, o narrador nos assinale tratar-se de
uma manifestação do personagem, que faz ouvir a sua
voz. Desse modo tão simples, se torna patente a nova figura narrativa, a conjunção e a confusão de voz narrante
e de voz monologuista, como se lê:
“..., mas era preciso fazer alguma coisa. Não posso sentarme e esperar. Nesse caso, ficaria coberto por massas hexagonais e
informes, e Settembrini, se me procurasse com a corneta na mão,
haveria de achar-me acocorado aqui, com os olhos vidrados e um
boné de neve pousado de esguelha na cabeça...”
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Observe-se que será somente na frase a seguir
que o narrador assinala tratar-se de um monólogo, destacando a voz monologuista esquisita do personagem,
mas a nova figura narrativa já fora assim introduzida:
“... E notou que falava sozinho, de um modo muito esquisito. Proibiu-se, pois, de falar assim, mas fê-lo também a meia voz
e recomeçou, ... falando sem as consoantes labiais ... – Cala-te e
trata de avançar! Prosseguiu, e acrescentou: Parece-me que estás
a desvairar e já não tens o cérebro muito claro; é grave, sob todos
os aspectos”.
Vemos, portanto, nitidamente, a caracterização
de um estado enternecedor, patético, configurando o Eu
monologuista, configurando o personagem dotado de
voz monologuista e que, por isso, falava daquele modo
esquisito, comovente, embora disso tivesse consciência,
mas, ao proibir-se monologuistamente de falar assim, sinistro, sem as consoantes labiais, o fez falando do mesmo
modo defeituoso.
Tanto mais notado, tal estado patético, que o estar falando sem as consoantes labiais, se fora devido ao
fato de que, por um lado, seus lábios, por efeito do frio
glacial e da neve, estivessem tão pesados que renunciou
a utilizá-los, por outro lado, constituíra, ademais, um
modo de expressar-se do qual o personagem já houvera
utilizado no passado:
“... o que lhe chamou à memória uma situação já antiga,
em que lhe acontecera o mesmo ...”
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É claro que Thomas Mann concebe expressamente e emprega o monólogo interior na composição de
Neve, não como mera técnica, como já pretenderam, mas
sim como procedimento artístico imprimindo a qualidade humana patética da nova figura narrativa que cria.
Uma figura que alcança a lógica mesma da língua (confunde a frase), embora Thomas Mann tenha esquivado
de reproduzir em texto a fala do personagem desprovida
das consoantes labiais, o que, com toda a certeza, seria
uma ousadia joyceana.
Seja como for, ao não reproduzir em texto a fala
esquisita, nem descrever os fonemas alterados, é perfeitamente admissível uma carência de expressão artística
significativa, que poderá nos esclarecer sobre a origem e
o fim do romantismo de Thomas Mann na Montanha
Mágica, ou de sua ironia nesse romance. Nada obstante,
será justamente essa nova figura narrativa que nos permitirá compreender o modo pelo qual o leitor pode se
deixar levar pela ilusão de realidade. Em suma: é a força
patética da narrativa impondo a plausibilidade do relato
sobre a visão cerúlea de Castorp que faz o leitor deixarse levar pela ilusão de que será uma experiência vivida
pelo personagem, quando, em fato de romance, será apenas um sonho dormido, do qual os indícios são disfarçados, e que só ao final da trama será plenamente revelado
como onírico.
Desse modo, na sequência subjacente do relato,
como se verá adiante, partindo da caracterização do sen-
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tido da objetividade no seu falar sozinho, o narrador, sutilmente, vai caracterizando a ambivalência desse estado
patético a respeito da realidade:
“..., mas, que fosse grave, do ponto de vista das probabilidades que tinha de escapar, era uma simples verificação crítica /a
fala monologuista anterior de que ‘parece-me que estás a desvairar’/, vinda, por assim dizer, de uma pessoa estranha, desinteressada, ainda que preocupada. Pelo seu modo e ser, Hans Castorp era
muito inclinado a abandonar-se a essa confusão que queria apoderar-se dele com o aumento do cansaço; Não tomava consciência
dessa tendência e demorava-se a refletir sobre ela...”.
E o narrador torna a dar espaço à voz monologuista de Castorp, ele mesmo, alternando a voz narrante
com ela e, com esse alternar, acentuando, inclusive para
o leitor, o sentimento de profundidade da realidade na
difícil situação sob a tempestade de neve, puxando assim
o interesse e a curiosidade sobre o desdobramento da peripécia:
“.... É a consciência alterada de alguém que foi tomado
por uma tempestade de neve e já não encontra o seu caminho – raciocinou penosamente, pronunciando frases sem ligação, e evitando por discrição, expressões mais claras. – As pessoas que ouvem falar disso depois imaginam que é horroroso, mas esquecem
que a doença, e o seu estado é de certo modo uma doença, domina a
sua vítima de maneira a poder entender-se com ela...”.
Podemos ver, então, o monólogo interior ultrapassando o simples reflexo da situação para nos revelar
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a vida interior do personagem, sua memória de uma situação já antiga, em que lhe acontecera falar sozinho de
um modo muito esquisito, bem como sua letargia, sua
lenta capacidade para refletir sobre tal situação. E a voz
monologuista desse Eu letárgico de Castorp prossegue,
e ele com dificuldade, com as frases confusas reproduzidas em texto, como se lê na passagem abaixo, fala sozinho sobre sua própria letargia:
“.... Há diminuições de sensibilidade, narcoses benéficas,
expedientes naturais, sim, perfeitamente.... Mas é preciso combatelas, uma vez que têm duas faces e são equívocas no mais alto grau.
A sua apreciação depende do nosso ponto de vista. São proveitosas
e benéficas quando o caminho foi perdido para sempre; são muito
prejudiciais e perigosas, por menor que seja a esperança de regressar, como no meu caso, que não penso que, no meu coração que palpita tumultuosamente, não tenho a mínima intenção de deixar cobrir-me por esta cristalometria estúpida e regular /a neve/ .”
Sem dúvida, nessa caracterização do patético tirado do capítulo Neve, de Montanha Mágica, adverte-se
que Thomas Mann está nos apresentando, como já o anteciparemos nas linhas iniciais dessa análise, ao mencionar a poética, não somente seu romantismo com imagem
naturista e visão cerúlea, mas a sua mirada do existente,
sua compreensão do homem obnubilado.
Certo que Ernst Bloch já nos orientara a respeito
disso. Trata-se de uma mirada claramente em acordo
com o pathos do entontecimento à época dos anos de
1920. A obnubilação não é criticamente produzida, nem
pelo automatismo do entendimento burguês, nem pelo
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fenômeno cultural da distração, imposto com a acelerada modernização e intenso crescimento industrial – e
que, posteriormente, levará à cultura de massas (estandardização), mas nessa narrativa de Thomas Mann, é
uma letargia natural, imanente ao naturismo cultuado
do debilitado, simplesmente, uma situação já antiga.
E o narrador prossegue na alternância com a voz
monologuista do personagem:
“De fato, sentia-se já bastante esgotado e, em modo confuso e febril, ia debelando a incipiente perturbação de seus sentidos.
Não se assustou, assim, como o teria feito se houvera estado em seu
juízo, quando notou que se afastara novamente da pista plana /o
que acentuará sua descoordenação/ dessa vez, provavelmente na
direção oposta, onde o declive era mais forte, porque tornara a descer, com o vente oblíquo contra si. Embora isso fosse errado, parecia-lhe mais cômodo agir assim, pelo menos por enquanto. ...” / E o
Eu monologuista de Castorp chega a expressar essa descoordenação:/ “.... Não faz mal – pensou. Um pouco mais abaixo voltarei a
tomar o rumo certo. E foi o que fez, ou julgou fazer, ou talvez sequer
o acreditasse, ...”/ e aí temos uma ponta de ironia do narrador para
com seu personagem entontecido/ “... ou (o que era ainda mais inquietante) começava a ser-lhe indiferente fazê-lo ou não. Tal era o
efeito daquelas equívocas diminuições da sensibilidade contra as
quais Hans Castorp se debatia penas debilmente...”.
Mas a caracterização do estado patético, no
marco daquela situação insustentável sob a neve e a borrasca, prossegue, com a voz narrante prevalecendo:
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“... A mescla de emoção e fatiga que formava o estado familiar e constante de um pensionista /do Berghof/ cuja aclimatação consistia no hábito de não se habituar /este era o lema de Castorp/ intensificara-se nos seus dois componentes /emoção e fatiga/
de tal maneira que já podia falar-se, não, de uma luta pela reflexão
contra esses desfalecimentos...”.
E dado a carência de expressão artística significativa, que assinalamos em parágrafo anterior, e posto
em face dos desfalecimentos ou ausências sonolentas de
Castorp, Thomas Mann é levado mais uma vez a insistir
nas explicações para o personagem (o que só favorece a
ironia), deixando sem aproveitamento nem desenvolvimento algum, em sua caracterização do estado patético,
aquela compreensão de que “o falar sem consoantes labiais” já fora utilizado pelo personagem no passado, e
que se atualizara em consonância com a imensa fatiga do
mesmo na situação glacial da tempestade de neve. Desse
modo, chega-se ao paroxismo de impor um “sentido ou
não sentido figurativo”, uma imagem estranha ao verdadeiro estado patético do personagem, para formular uma
explicação a tais ausências sonolentas.

A opacidade pseudopatética
Assim, o narrador prossegue em seu relato descritivo: “... Tomado de vertigem, estremecia de embriaguez e excitação, semelhantes àquelas que experimentava depois de um colóquio com Naphta e Settembrini, porém em grau muito mais forte.
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Assim sucedia-lhe justificar a sua preguiça na luta contra as ausências sonolentas, que o acometiam, por meio de reminiscências
daquelas discussões. Apesar de sua desdenhosa revolta contra a
ideia de ser soterrado por essas massas uniformes e hexagonais,
balbuciava de si para si qualquer coisa cujo sentido ou não sentido
era o seguinte: o sentimento do dever que procurava induzi-lo a
combater essas perdas de conhecimento era somente pura ética, a
mísera concepção burguesa da existência e a mentalidade de filisteus irreligiosos”.
Em consequência, neste ponto, sobressai uma alteração na criação romanesca thomasmanneana, e podemos constatar a opacidade do personagem do capítulo
Neve, tornado então pseudopatético na medida em que
veio a ser reduzido ao silêncio essencial pela imposição
de uma imagem figurativa arbitrária, uma representação
estranha às ausências sonolentas mencionadas, haja
vista que Castorp balbuciava de si para si qualquer coisa cujo
sentido ou não sentido era o seguinte: o sentimento do dever que
procurava induzi-lo a combater essas perdas de conhecimento era
somente pura ética, a mísera concepção burguesa da existência e a
mentalidade de filisteus irreligiosos.
Por esse modo, por esse verbalismo surgido na
esteira da carência de expressão estética, anteriormente
assinalado – já que Thomas Mann não reproduz no texto
do seu romance, nem faculta ao leitor a experiência do
falar sem consoantes labiais, própria ao monólogo interior de seu personagem principal – , tais ausências sonolentas, agora submetidas a um sentido ou não sentido fiWebsitio Produção Leituras do Século XX
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gurativo, conforme o trecho acima, são tornadas absolutamente impenetráveis, a mísera concepção burguesa da existência e a mentalidade de filisteus irreligiosos, sem murmúrios
nem frangalhos de coisa alguma aflorante, sem ruinas de
reminiscências que pudessem servir de material para a
criação poética 108.
Portanto, a nova figura narrativa que constatamos nesta análise, passa a mostrar-se simplificada em relação à caracterização do estado patético com que fora
introduzido o monólogo interior, como observamos.
Deixa-se assim sem aprofundamento romanesco a confusão das frases do Eu letárgico de Castorp, mesmo a utilizando como artifício para reter a atenção do leitor, não
lhe é dada materialidade na composição, não sendo reproduzida no texto literário senão superficialmente.
Em consequência do verbalismo impondo um
sentido ou não sentido, e subtraindo o valor da criação
poética, sua verdade, a nova figura narrativa passa então
a limitar-se, como já notado, seja à alternância de relato
e monólogo (que é um procedimento tradicional dos romances realistas, em que o narrador conhece, domina e
se substitui à voz interior do personagem), seja, por essa
mesma via de alternância, à conjunção esporádica da voz
narrante e da voz monologuista, as quais, por sua vez,
passam a ser as únicas facetas composicionais em que o
estado patético ainda guardará traços, não mais de sua

108 Lembra que Ernst Bloch acentuará o caráter cerebral e não
real das questões ideológicas discutidas por Thomas Mann.
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expressão singular em “falar sem consoantes labiais”,
mas em seu meio de expressar-se(na voz monologuista).
Mas não é tudo o que podemos tirar da opacidade
constatada do personagem tornado pseudopatético, depois da página 507, de Montanha Mágica, de Thomas
Mann. Do ponto de vista da produção da ilusão de realidade, neste capítulo intitulado Neve, talvez se possa até
mesmo conjecturar que a referida carência de expressão
estética, não só tenha ensejado o verbalismo figurativo do
“sentido e não sentido”, mas esteja na base mesma do desdobramento levando à sequência descritiva da visão cerúlea, a partir da página 512, como composta por um sonho dormido.
Tal conjectura é coerente em face do tratamento
romântico adotado por Thomas Mann, ao impor uma
imagem figurativa ajuizando (verbalizando) sobre aquelas ausências sonolentas impenetráveis, e sobre o balbuciar inócuo tido igualmente por inacessível (logo, impossíveis de serem objetos de juízos de valor). Aliás, não será
outro o tratamento artístico descritivo que possibilitará
o desdobramento da peripécia de Castorp.
Para confirmar essa alta relevância do tratamento verbal figurativo, basta reler a passagem reproduzida acima e constatar que às ausências sonolentas são
reservadas pelo narrador, em seu verbalismo, nada menos
que uma conduta de justificação para a “preguiça em
exercer a reflexão”, de tal sorte que as notadas ausências
passam de um estatuto valendo como manifestação dessa
preguiça em refletir, para este outro valendo para justificar as reminiscências todas recentes (e, portanto, muito
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pouco reminiscentes) das discussões cerebrais de Settembrini e Naphta. Lembrando que, por via desse segundo estatuto, as mesmas se tornam recorrentes, haja
vista nada aflorar naquelas ausências sonolentas que o relato imitando os realistas trata de encobrir. Além disso, e
ao que tudo indica, será exatamente por assim restringir
o campo das reminiscências do personagem em estado
patético unicamente ao quadro de suas experiências nos
diálogos, como conviva e paciente do Berghof, que a realidade da peripécia, como realidade esperada, em expectativa no relato, muda de figura.
Vale dizer que, desse modo restringido, já não
terá mais procedência a expectativa de que o personagem, nessa figura narrativa alterada, tenha sido levado ao
estado patético para tornar poeticamente possível o
aflorar, em consciência, da visão cerúlea: ou seja, o aflorar desta visão extraordinária como realidade de um estado visionário verdadeiro, de algum modo referido ao
campo mais antigo (pré–histórico) das reminiscências,
fora tornado impossível, já não mais acontecerá, já não é
mais possível de acontecer. Com efeito, em Neve, Thomas Mann não alcança a nossa fábula, não vislumbra a
ideia da natureza fabulosa como algo possível de ser
apreendido e, assim acessível ao campo das reminiscências, que, como anteriormente observado, Ernst Bloch
divisou nos expressionistas autênticos, que veremos
mais detidamente ao apreciarmos o estatuto da função
utópica em sua obra “Le Principe Esperance”.
Em consequência, é a ilusão que prevalece, sem
prejuízo da estrutura romanesca. A descaracterização
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do estado patético pelo verbalismo subtrai a verdade
poética da nova figura narrativa, então alterada, e a torna
normal, conforme ao mundo existente, portanto, não exclui a busca romanesca, o elemento biográfico do herói
como finalidade da peripécia (Castorp encontra-se em
busca de uma palavra pedagógica que encontrará ao final
do romance); não exclui a busca por valores, que, em teoria sociológica, caracteriza o conteúdo essencial do gênero romanesco, conforme visto.
Desta forma, a expectativa que, entretanto, continuará a ser suscitada pela peripécia com enlevo do perigo, já não passará de uma expectativa ilusória com ironia, posteriormente confirmada nesta ilusão pelo desdobramento levando a tratar a visão cerúlea como sonho
dormido, para aquém de toda a reminiscência virtualmente aflorada, sonho este assinalado como tal, como
dormido, somente no final do capítulo, após a descrição
igualmente figurativa da visão cerúlea. A qual, ademais,
será então representada como sequência sonhada no
dormir, e por essa razão, desprovida de força patética,
sem carácter patológico algum, mera especulação racionalista, como logo veremos.

Capítulo 06: O Estado De Fantasia
Uma palavra pedagógica
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Deste ponto em diante (pág.507), tornada normal a busca romanesca por efeito do tratamento figurativo, verbalista, o estado patético torna-se pseudopatético, artificial e oco (ou simulado, desde o ponto de vista
da ilusão de realidade) servindo para reter a atenção e
imprimir suspense à peripécia, com o personagem resistindo à tentação de deixar-se cair na neve por puro instinto de autoconservação, tornado este, então, predominante (do ponto de vista da verdade poética referida ao
comportamento de Castorp).
De fato, não só o relato dará destaque a esse aspecto, mas a expectativa de realidade romanesca para a
peripécia continuará a suscitar o leitor, como expectativa ilusória, pela descrição de como Castorp, apesar de
sua vertigem e entontecimento, comportou-se valentemente e resistiu à tentação de deixar-se cair na neve.
Quer dizer, a produção da ilusão de realidade vai sendo
favorecida pela combinação da caracterização com verbalismo do estado pseudopatético monologuista, por
um lado, e por outro lado, da descrição da situação insustentável sob a tempestade de neve, já que a letargia, a
descoordenação, a perturbação dos sentidos, passam a
fazer parte objetiva, na sugestão figurativa do relato,
dessa própria realidade episódica da situação glacial,
tornando difícil perceber, nessa coerência verbal, onde
começa o sonho dormido que acontecerá.
O relato desse comportar-se valentemente girará
em torno do esforço de Castorp para alcançar a cabana
anteriormente vista, crendo tratar-se de uma casa de aldeia, tão grande era sua descoordenação, pois supunha
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dele ter-se distanciado há mais de uma hora, quando em
fato se movimentava em círculo. O narrador descreverá
nos detalhes este andar em círculo como o fenômeno tradicional pelo qual as pessoas se extraviavam e não encontravam o caminho. Uma vez alcançada a cabana, o relato utilizará o monólogo, porém, a confusão das frases
já não aparece mais, embora nos seja dito que Castorp
tinha “a cabeça estonteada”.... Mesmo sendo inacessível
o interior da cabana solitária, havia como proteger-se da
tempestade encostando-se na parede sob o telhado saliente. É o que fará Hans Castorp. E o narrador prossegue,
alternando seu relato, por um lado, com a voz monologuista lacunar (algumas frases parecem inacabadas) do
personagem, por outro lado; servindo esta somente para
caracterizar de uma maneira espelhada os contornos da
situação externa:
“A situação era relativamente cômoda. – Em caso de necessidade, poderei ficar aqui a noite toda, pensou. Basta mudar de
pé, de tempos em tempos, e virar-se por assim dizer para o outro
lado. É apenas indispensável que se mexa um pouco nos intervalos.
Sinto-me transido exteriormente, mas acumulei bastante calor
graças à caminhada que fiz, e assim o desvio não foi completamente
inútil, embota tenha andado perdido, dando voltas em torno da cabana.... Perdido? De que expressão acabo de servir-me? Não é necessária nem corresponde àquilo que me aconteceu. Servi-me dela
arbitrariamente, porque não tenho a cabeça muito clara. E, todavia, em certo sentido, parece-me que é uma palavra muito apropriada.... Ainda bem que tenho resistência, pois o torvelinho, a tempesWebsitio Produção Leituras do Século XX
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tade de neve, o caos, podem perfeitamente prolongar-se até a amanhã de manhã, e, mesmo que se estendam apenas até o escurecer, já
seria bem grave, porque, à noite, o perigo de nos perder é tão grande
como no meio de uma tempestade de neve.... Agora já deve ter anoitecido. São seis horas, pouco mais ou menos, tanto tempo me parece
que desperdicei errando pela região. Que horas são afinal? ”
Tendo conseguido com esforço verificar o tempo
e constatado que havia só um quarto de hora de suas andanças, o monólogo espelhando a situação prossegue:
“O tempo pareceu-me longo, pensou. Ao que parece, andar perdido é aborrecido. Mas é indiscutível que às cinco, ou cinco e meia,
é noite. Terminará a tempestade bastante depressa para evitar que
se perca outra vez? Que tal um gole de porto para me fortificar? ”
Podemos observar uma ascendência no automatismo do entendimento burguês, de que nos falou Ernst
Bloch, interferindo nessa concepção do monólogo como
consciência reflexa; nessa concepção de que o indivíduo
naquela situação difícil só falaria de si para si sobre a sua
maneira de estar e de sentir o meio externo, como se a
sua atividade interior sofresse um condicionamento
completo, nulificando as reminiscências, e coisa alguma
de outro pudera ele expressar que não envolvida em seu
sentido de autoconservação. Tanto é assim que o narrador, em volteio perspicaz, na mesma medida em que é
reconhecida a autonomia do indivíduo para decidir ao
contrário do que exigiria a situação, negará o acerto
nessa reciprocidade a que o levou a alternância com o Eu
monologuista, em relação à decisão de Castorp pelo
Porto, que não espelhava a situação:
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“.... Se as suas faculdades mentais estivessem menos esgotadas,
deveria ter dito a si próprio que, sob o ponto de vista das probabilidades de regresso, o vinho do Porto era aproximadamente a pior
coisa que se poderia beber”.
E prossegue, desta feita em relato que, preservando
essa concepção do monólogo como espelhado, versa sobre o sentimento provocado em Castorp ao dar-e conta
de que aquele gole era incompatível com a situação, bem
como sobre as lembranças que teve, todas recentes, por
efeito do mesmo. Somos levados nessas lembranças ao
episódio já mencionado relativamente à noite de Carnaval no Berghof, ...
“.... Quando Hans Castorp se encontrara em posição igualmente
louca e arriscada ao devolver à enfermeira Cláudia Chauchat o
seu lápis, o lápis de Pribislav Hippe .... Que posição era essa afinal
de contas? ”
E o narrador prossegue sugerindo-nos que está a reproduzir frases e expressões enunciadas pelo personagem
em seu esgotamento.
“Para estar em uma posição era necessário estar posto em algum
lado e não estar em pé para que a palavra tivesse o seu sentido justo
e próprio e não um sentido puramente metafórico? A posição adequada a sua existência devia ser horizontal, como convinha a um
veterano da sociedade ali de cima. Não estava ele acostumado a
ficar estendido ao ar livre, em ambiente de neve e frio, tanto de dia
quanto à noite? E já se ia deixar cair ao chão quando a consciência
o penetrou, agarrando-o pela gola e mantendo-o de pé; a percepção
de que todo essa balbuciar do pensamento sobre ‘a posição’ devia
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ser atribuído à cerveja de Kulmbach /tomada naquele Carnaval, a
cujo efeito se comparara o gole de vinho do Porto/ e provinha exclusivamente do seu desejo de deitar-se e dormir, desejo impessoal,
passando por tipicamente perigoso, que procurava seduzi-lo por
meio de sofismas e de trocadilhos “.
A palavra é então concedida ao Eu monologuista
de Castorp:
“Cometi um erro, reconheceu. O vinho do Porto não era
recomendável; esses poucos goles fizeram-me a cabeça pesada, de
modo que me caí sobre o peito...”.
E continuaremos a ver que Thomas Mann ligará
de modo obscurantista a ocorrência da visão cerúlea assim em preparação (já estamos na página 511 e aquela visão dormida começará a ser descrita na página seguinte)
a um estado de entontecimento que, não sendo patético
será artificial, será um estado inebriado ou, mais precisamente, um estado alcoolizado, reforçando a ironia do
seu naturismo romântico, mas deixando passar o obscurantismo que veio a prevalecer na sociedade depois dos
anos vinte. Com efeito. O Narrador continua deixando a
palavra ao Eu monologuista de Castorp, seguinte:
“.... Os meus pensamentos não passam de coisas confusas
e de gracejos duvidosos. Não devo fiar-me neles, nem nos primeiros
que me ocorrem, nem tampouco nas observações críticas que faço
a seu respeito. Isso é uma desgraça. ‘Son crayon’... Quer dizer: o lápis dela, não dele; ‘son’ diz-se somente porque ‘crayon’ é masculino.
O resto é brincadeira. Nem vale a pena perder tempo com isso. No
momento acho muito mais urgente a circunstância de minha perna
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esquerda, na qual me apoio, recordar-me de um modo surpreendente, a perna de pau de realejo de Settembrini, que ele empurra
para a frente com o joelho, sobre o pavimento, cada vez que se aproxima da janela, e estende o chapéu de veludo, na esperança de que a
rapariga la de cima lhe atire alguma moeda. E, ao mesmo tempo,
sinto-me atraído por qualquer coisa assim como mãos imateriais
para a neve. O único remédio para isso é o movimento. Preciso movimentar-me, como castigo por ter bebido a cerveja de kulmbach, e
para desentorpecer a minha perna de pau”.
E o relato conta que o golpe de vento por ele recebido o fez conformar-se em ficar no abrigo, “e tinha a
liberdade de apoiar-se de outras maneiras para variar. E
o monólogo continua:
“.... Com um tempo destes – disse de si para si – fica-se em
casa. Um pouco de variação pode ser admissível, mas não pode pretender-se uma inovação, é preciso não nos expormos ao vento. Fica
tranquilo e deixa pender a cabeça, uma vez que está tão pesada...”

Um edênico quadro azul
E, desse modo, insistindo que a cabeça está pesada (o que é um indício de que o personagem dormirá),
embora a palavra ‘sono’ não apareça, o relato e o monólogo vão nos preparando a descrição da visão cerúlea que
se segue. Assim lemos no monólogo:
“... A parede é boa, as tábuas são de madeira, parece que se desprende delas um certo calor, se é que se
pode falar de calor aqui...”.
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E, por este monólogo, as características da situação romanesca começam a mudar de figura, sobretudo
com essa menção a um calor plausível das madeiras, levando-nos às primeiras pinceladas de uma paisagem que
se descortina, como que através de uma brecha na tempestade de neve, para a visão esfuziante de Castorp. Tal
a impressão de realidade fantástica que essa mudança de
figura da situação romanesca traz, nada confirmando
tratar-se de um sonho dormido do personagem, sendo as
seguintes as frases finais do monólogo:
“... um discreto calor natural, ou talvez apenas um pouco
de imaginação, coisa subjetiva.... Ah! Todas estas árvores! Ah! Este
clima vivo dos homens vivos! Que perfume! ...” .
E o narrador investe firme, com pinceladas seguras na descrição de um edênico quadro azul de felicidade, não sem antes, pelas frases finais do monólogo
acima e pelas iniciais que se seguem no relato, deixarnos na ilusão de uma nova paisagem surgida na situação
romanesca, surgida verdadeiramente diante de um Castorp apoiado naquela cabana tão solitária, tão misteriosa
e inacessível, que lhe aparecera como uma dádiva para
salva-lo do terror glacial. Assim lemos:
“... A seus pés estendia-se um parque sob a varanda onde
ele se encontrava; um vasto parque de luxuriante verdura, árvores
frondosas, olmos, plátanos, bordos, bétulas, levemente matizadas
no colorido de sua folhagem, fresca, lustrosa, cujas copas eram agitadas por um suave murmúrio. Um ar delicioso, úmido, perfumado pelas árvores, envolvia a região. Caiu um aguaceiro quente,
mas a chuva parecia transparente. Até às alturas do céu via-se a
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atmosfera resplandecer de gotinhas cintilantes. Como era belo!
Ah! Sopro do solo natal, e plenitude da planície, depois de tão longa
privação! O ar estava cheio de cânticos de aves, cheio de silvos, gorjeios e soluços, de um fervor grácil e doce, sem que fosse visível um
único pássaro. /Note-se não só o fervor naturista, mas o encantamento místico da paisagem nesta imagem sobre os cânticos de pássaros invisíveis/ Hans Castorp sorriu respirando com reconhecimento. E o quadro tornava-se ainda mais belo. Um arco-íris curvava-se obliquamente sobre a paisagem, completo e nítido, um esplendor puro, com um brilho úmido, com todas as suas cores, que,
untuosas como óleo, inundavam o verde espesso e reluzente. Era
como música, como um som de harpas, misturado de flautas e violinos! O azul e o violeta, sobretudo, espalhavam-se maravilhosamente. Tudo se confundia com eles, perdiam-se neles magicamente,
se transformava sempre novo e mais belo. Era como aquele dia....”
Como se constata desta passagem, o relato, a descrição é literária, bem pintada, bela, mas, normal, é desprovida de força patética, como verdade poética. Restrito a um sonho dormido, não restará ao romancista senão buscar um sentido, a razão e ser de tal sonho. Portanto, veremos no que se seguirá, que o racionalismo da
visão, como visão cerúlea em relação à qual se equipara
um episódio antigo, confirma, por esse equiparar, a ilusão de realidade da nova figura da situação de Castorp.
Quer dizer, o relato reproduz, e assim esclarece,
toma sentido, uma experiência de deslumbramento pelo
reconforto de uma arte cheia de graça, da qual o jovem
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Hans Castorp tivera o ensejo de contemplar em coletividade há tempo. Entretanto, o romancista, nesta forma de
comunicação, visa mostrar um substrato que não é uma
reminiscência individual, mas é externo, meramente onírico coletivo, o substrato de reconhecimento que havia
naquele deslumbramento pela arte, sustentando que,
embora Hans Castorp jamais vira algo semelhante, todavia recordava-se.
Desse modo, por essa virtude mítica levando a
um recordar-se absolutamente sem reminiscência, sem
conteúdo apreendido, um recordar-se dentro de um sonho dormido, incernível, nos é sugerido que tal substrato do deslumbramento pela arte não pode figurar outra coisa senão a fantasia em seu estado mais puro, a que
se experimenta no sonho dormido: “sim, coisa estranha,
Castorp revia, reconhecia tudo aquilo”, como leremos no final
desta passagem. E o relato continua:
“Era como aquele dia, há tempo, quando Hans Castorp tivera ensejo de ouvir um cantor de fama mundial, um tenor italiano,
cuja garganta espalhara sobre o coração dos homens o reconforto
de uma arte cheia de graça. Atacara uma nota aguda que fora bela
desde o começo, mas, pouco a pouco, de momento a momento, essa
harmonia apaixonada alargara-se, dilatara-se, ampliara-se, iluminara-se com um esplendor cada vez mais deslumbrante. Um a
um, os véus que ninguém percebera antes, tinham caído; havia
ainda um que, parecia, ia acabar por desvelar a luz suprema e mais
pura, e depois ainda um último véu, e depois um outro, supremo,
que deixou surgir uma tal profusão de claridade e esplendor baWebsitio Produção Leituras do Século XX
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nhado em lágrimas que um rumor surdo de deslumbramento, ressoando como uma objeção ou uma contradição, elevara-se do seio
da multidão, e ele próprio, o jovem Hans Castorp, fora sacudido
por soluços”.
“O mesmo lhe acontecia agora, em face da sua paisagem
que se metamorfoseava, que se transfigurava progressivamente. O
azul invadia tudo. Os véus límpidos da chuva caiam: surgia o mar,
um mar, era o Mar do Sul, de um azul profundo e saturado, cintilando sob um luar de prata, com uma baia maravilhosa, aberta de
um lado, envolta numa ligeira umidade, meio cingida por cadeias
de montanhas de um azul cada vez mais pálido, manchado de ilhas,
onde surgiam palmeiras e resplandeciam casinhas brancas por entre os bosques de ciprestes. Oh, oh! Era demais. Ele não merecia
tudo aquilo. Que era, pois, aquela beatitude de luz, de profunda pureza do céu, de frescura de águas cheias de sol! Hans Castorp jamais vira aquilo, nem coisa semelhante. Nas suas breves viagens de
férias mal passara pelas regiões do sul. Conhecia o mar feroz, o
mar cinzento, ao qual se apegava com sentimentos vagos e pueris,
mas nunca havia estado no Mediterrâneo, em Nápoles, na Sicília
ou na Grécia, por exemplo. E, todavia, recordava-se. Sim, coisa estranha, revia, reconhecia tudo aquilo...”.
E o narrador dá espaço para a voz monologuista
do personagem:
“..., mas sim! É mesmo isso! – Exclamou uma voz nele,
como se estivesse no seu coração desde sempre, e sem o saber, aquele
bendito azul cheio de sol, como que às ocultas de si mesmo. E este
‘desde sempre’ era vasto, infinitamente vasto, como o mar que se
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abria à sua esquerda, lá onde o céu o tingia com um tom delicado
de violeta”.
E o substrato do reconhecimento da paisagem,
buscado de modo racionalista nesse relato, aparece
como a beatitude de luz, como o bendito azul aconchegado no coração dos homens em um ‘desde sempre’ cósmico e às ocultas de si mesmos, inalcançado pelo saber
de sua experiência. Tal o tema (a fantasia) do deslumbramento pela arte, em que se inscreve e se explica essa
descrição da visão cerúlea como sonho dormido, e que
levará à imagem de uma grande alma coletiva onírica,
como veremos logo adiante.
Deste ponto em diante, o relato, a descrição inteira passa a valer, portanto já não mais como caracterização narrativa de uma situação do personagem, a saber:
o descortinar de uma paisagem azul através do ver de
Castorp; mas, sim, passa a valer, sobretudo por via de tal
contemplação maravilhosa, por via de tal fantasia, de tal
momento deslumbrante, passa a valer como uma especulação de feitio racionalista (busca de um substrato explicativo) sobre a natureza do deslumbramento pela
arte, sendo dessa especulação que o naturismo de Thomas Mann encontra sua feição nesse capítulo Neve, de
Montanha Mágica.
Com efeito, a especulação com imagens está dividida em quatro sequências nas quais se trata do seguinte: 1) o belo; 2) o feio; 3) o substrato do sonho dormido como sendo constituído pelo naturismo da grande
alma coletiva onírica, que sonha o sonho dormido, que
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sonha através de ti, através do teu sonho; 4) o discurso
de Castorp inspirado por seu sonho dormido, pela visão
cerúlea.
Na primeira sequência, que trata do belo, a exposição mostra uma visão feliz e aprazível de jovens, raparigas e crianças vivendo em harmonia e integrados em
uma paisagem igualmente harmônica. Esta última se
descortina em um golfo que o personagem vê de cima, ...
“... de uma certa altitude: o horizonte era alto, o espaço
parecia elevar-se .... As montanhas avançavam em forma de promontórios, coroadas de florestas, entrando no mar, retrocediam
em semicírculo do centro da paisagem até o sítio onde ele se encontrava sentado e mais longe ainda; era sobre uma costa rochosa que
se achava sentado, sobre degraus de pedra aquecidos pelo sol. À sua
frente inclinava-se a ribeira pedregosa... até uma praia plana, onde
o cascalho, por entre os juncos, formava angras azuladas, pequenos
portos e pequenos lagos. E essa região banhada pelo sol ... tudo estava povoado. Homens, filhos do sol e do mar, mexiam-se ou repousavam em toda a parte, belos e jovens, sensatos e joviais, uma humanidade tão agradável de ver que o coração de Hans Castorp se
dilatava dolorosamente e com amor”.
E a exposição muda, passa para o plano dessa humanidade tão agradável de ver, deixando de lado a Hans
Castorp:
“Mancebos, gente nova, adestravam cavalos, corriam segurando as rédeas ao lado dos animais relinchando e sacudindo a
cabeça, que tratavam; montavam-nos sem sela e forçavam-nos a
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entrar na água, batendo com os calcanhares nus os flancos da montada, enquanto os músculos das espaduas, sob a pele bronzeada,
balançavam ao sol. Os gritos que trocavam entre si, ou dirigiam às
montadas tinham qualquer coisa de mágico. À beira de uma dessas
enseadas que penetrava profundamente a terra firme, e cujas ribanceiras se espelhavam como em um lago das montanhas, dançavam algumas raparigas. Uma delas, cujos cabelos atados na nuca
tinham um encanto singular, estava sentada com os pés enterrados
em concavidade do solo, e tocava uma flauta pastoril. Por cima dos
dedos ágeis, o olhar vagueava-lhe em direção às companheiras que,
nos seus vestidos largos e flutuantes, executavam os passos da
dança, ora isoladas, sorridentes, com os braços abertos, ora aos
pares, com as frontes graciosamente próximas. Atrás das costas da
rapariga que tocava flauta, costas alvas, longas delgadas, que o
movimento e seus braços fazia ondular, viam-se outras irmãs, sentadas ou em pé, de mãos dadas, que olhavam, falando tranquilamente. Mais longe, alguns jovens exercitavam-se no tiro de arco.
Era uma visão feliz e aprazível ver os mais velhos ensinar aos adolescentes de cabelos encaracolados a maneira de retesar o arco e
apontá-lo ao alvo, vê-los rindo, amparando os mais novos que
cambaleavam quando se dava o rechaço da corda no momento em
que a flecha partia, vibrando. Outros pescavam à linha. Colocavam-se de bruços sobre os penedos da costa, com uma das pernas
balouçando ao ar, enquanto mergulhavam a linha na água. Conversando tranquilamente, voltavam a cabeça para o vizinho, que
reclinava o corpo para arremessar bem longe o anzol. Viam-se outros ainda ocupados em transportar para o mar, arrastando, empurrando, levantando um barco de alto bordo provido de mastro e
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vergas. As crianças brincavam e exultavam no meio da rebentação. Uma mulher jovem estendida no solo, de costas, olhava para
trás, enquanto com uma das mãos apertava contra o seio o vestido
floreado, e com a outra, avidamente, procurava alcançar um fruto
ornado de folhas que um moço de ancas estreitas, de pé atrás dela,
lhe oferecia e retirava, brincando com o braço estendido. Havia
vultos recortados nos nichos dos rochedos. Outros hesitavam à
beira da água, experimentando-lhe a frescura com a ponta do pé,
segurando os ombros com os braços cruzados. Alguns casais passeavam ao longo da praia, e perto da orelha da rapariga encontrava-se a boca de quem a guiava carinhosamente. Cabras felpudas saltavam de rocha em rocha, guardadas por um jovem pastor
que se quedava sobre uma elevação com uma mão na cintura, apoiando a outra num cajado comprido; um chapeuzinho de abas dobradas para trás cobria-lhe os crespos cabelos castanhos”.
Entretanto, preservando a ilusão de realidade romanesca deste sonho, o narrador reativa mesmo a alternância narrativa de descrição e de fala monologuista do
personagem, combinando nessa alternância a exposição
daquela visão feliz, mostrando-nos a concepção imanente do naturismo desenvolvido:
“Mas é um encanto! – Pensou Hans Castorp com toda a
sinceridade. – É realmente delicioso e cativante! Como eles são
formosos, sensatos e felizes! Sim, não somente são belos, mas também inteligentes e cheios de graça interior. É isso que me comove
tanto e faz com que me apaixone por eles: o espírito e o sentido imanente do seu ser, o espírito segundo o qual estão reunidos e vivem
em conjunto”.
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E a voz narrante prossegue, interrompendo e explicando o monólogo:
“Referia-se àquela grande afabilidade e às considerações
iguais para todos que os filhos do sol usavam nas suas relações recíprocas. Existia ali um respeito natural, escondido sob o sorriso
que testemunhavam uns aos outros a cada passo, um respeito manifestado quase imperceptivelmente, e que, todavia, tinha sua raiz
numa formação comum a todos, numa ideia arraigada neles. Havia até um quê de dignidade e rigor, mas todo diluído na alegria, e
que se tornava sensível nos seus atos somente em forma de certa
inefável influência espiritual fundada numa seriedade de modo algum sombria, e numa piedade racional, embora não faltasse a tudo
isso a solenidade cerimoniosa. Pois ali, em uma pedra redonda coberta de musgo, estava sentada uma jovem mãe que retirara de um
dos ombros o vestido pardo e saciava a sede do filho. E todos os que
passavam perto dela e a saudavam de modo especial que resumia
tudo quanto ficava tão expressivamente inexprimido na conduta
geral desses homens”.
“Os jovens voltavam-se para a mãe, cruzavam ligeiramente os braços sobre o peito, num gesto rápido e formal, e inclinavam a cabeça com um sorriso. As moças apenas esboçavam uma
genuflexão semelhante àquela com que os devotos na igreja passam
diante do altar-mor; mas, ao mesmo tempo, faziam-lhe cordiais,
alegres e vivos sinais com a cabeça, e essa mistura de devoção formalista e de amizade jovial, assim como a lenta doçura com que a
mãe apertava o seio com o indicador para ajudar a criança, acabaram de encantar a Hans Castorp. Não se cansava de olhar e,
contudo, perguntava-se angustiado, se lhe era permitido olhar, se
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esse ato de encarar aquela felicidade cheia de sol e civilidade não
era repreensível para ele que se sentia destituído de nobreza, feio e
pesado”.

O Deslumbramento pela Arte
E assim, vamos tomando nota dessas linhas que
falam por si mesmas, as linhas do naturismo romântico
de Thomas Mann, em sua figura do belo, isto é: a visão
feliz e aprazível de um modo fraternal e amável de viver
em ligação com uma natureza harmonizada, como paisagem cerúlea, que a visão feliz cultua e eleva ao nível de
uma felicidade cheia de sol e civilidade: o viver dos filhos
do sol e do mar.
Mas, nessa especulação de Thomas Mann, o belo
e o feio são mutuamente excludentes e reciprocamente
suscitantes, como já o remarcamos ao assinalar a ascendência do seu romantismo na dupla natureza do mito astral, o mito primitivo alemão de que nos falou Ernst
Bloch. Assim, não é de estranhar que, na paisagem em
exposição, o narrador selecione um quadro no qual um
belo efebo que avistou Hans Castorp, apareça como o
elemento conduzindo o herói a fazer vista do feio. Se o
belo e o feio são mutuamente excludentes e reciprocamente suscitantes, o contato de Castorp com o feio não
poderia ser feito de outra forma que não fosse por intermédio do belo. E é exatamente essa dependência mítica-
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astral que é patente na especulação que viemos de assinalar. As principais linhas desse quadro de introdução
do feio são as seguintes:
“.... Um belo efebo ... achava-se exatamente sob o lugar
onde Hans Castorp estava sentado, os braços cruzados sobre o
peito, afastado dos companheiros, sem dar mostra de tristeza ou
de rancor, mas simplesmente afastado dos outros. O adolescente
avistou Hans Castorp.... De repente, porém, levantou a vista por
cima do estranho e fixou o longínquo, e de um instante para outro
desapareceu do lindo rosto de linhas clássicas, ainda meio pueris,
o sorriso comum a toda aquela gente que tinha a sua origem em
cortesia fraternal e amável. Sem carregar as sobrancelhas, assomou-lhe ao semblante uma gravidade como que de pedra, sem expressão, insondável, qualquer coisa de fechado e mortal, que encheu o mal sossegado Castorp de pálido terror, não sem que lhe
pressentisse obscuramente a significação”.

Deste ponto em diante (pág. 516) até o despertar
de seu personagem, Thomas Mann especula que o feio já
não está na paisagem de que se tem a visão, mas está escondido, de tal sorte que, para se deparar com ele, é preciso pôr-se em movimento e percorrer o círculo vicioso
constitutivo da lógica figurativa do mito arcaico, o que
fará seu personagem. Findo tal percurso ritual, do feio se
faz vista como um templo de ídolos de pedra com sacrifício cruento antropofágico, vista abominável essa que,
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por tenebrosa, por ser capaz de injuriar sem voz, precipita, por instinto de autoconservação, o despertar do
personagem.
De fato, é com essa imagem de pesadelo, com esse
injuriar sem voz, que o sonho dormido tem fim e, então,
tomamos ciência que todo esse relato da visão de uma
paisagem cerúlea, com imagens de um naturismo romântico, associado ao substrato do deslumbramento pela
arte, não passou de um sonho dormido do personagem,
e que Hans Castorp havia em realidade da peripécia romanesca, se deixado levar pela fatiga e adormecido com
seu corpo deitado e encostado ao lado e sob a extensão
do telhado daquela cabana solitária e benfazeja anteriormente encontrada.
Entretanto, o despertar do personagem não encerra a especulação racionalista em torno do deslumbramento pela arte e o narrador identifica um estado de espírito intermediário, um estado que “ainda não era um
verdadeiro despertar”. Esse sentimento de um estar
“ainda não despertado”, se, por instinto de autopreservação, permitia a Castorp ver-se livre das abomináveis
megeras que o injuriavam sem voz, não conseguia ele, todavia, distinguir claramente, nem ele se esforçava para
isto, “se se achava apoiado a uma coluna de templo
/como no pesadelo/ ou a um palheiro”. E, nesse estado
meio indistinto e confuso, pretende o narrador que “o
seu sonho prosseguia, não em imagens já, mas em pensamentos, de uma forma não menos ousada e bizarra”.
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Assim, veremos no que se segue que, deste ponto
até o pôr-se de pé do personagem (págs. 517 a 519), Thomas Mann, mais uma vez formulando uma explicação do
seu personagem, se utiliza desse estágio intermédio e suposto confuso do despertar, não somente como um artifício narrativo, monologuista, mas também como o estado de espírito correspondente à fantasia (por distinção do sonho dormido, como se lê na pag. 520), se expressando em uma exposição bizarra (a) das concepções
especulativas racionalistas de sua pintura do naturismo,
que é o do viver dos filhos do sol e do mar” que é um naturismo criado pelo substrato externo do sonho dormido e que dá razão de ser a este sonho, a saber: uma
grande alma coletiva onírica que sonha o sonho dormido,
que sonha através de ti, do teu sonho; (b) das representações que se faz o personagem Castorp nesse estado suposto confuso, isto é, a exposição de sua fantasia de discurso pedagógico, inspirada por seu sonho dormido, elaborando uma imagem figurativa da visão do culto naturista exposto no modo de viver dos filhos do sol e do mar.
“Bem me parecia que era um sonho! – Murmurou de si
para si. – Sonho encantador e pavoroso. No fundo, percebia-o
desde o começo, /é bizarro que alguém dormindo e sonhando perceba que está a sonhar/ foi tudo uma concepção minha, o parque e
a bela humanidade e todo o resto, o belo e o feio, sabia-o quase de
antemão. Mas como é possível saber e inventar para si mesmo uma
coisa destas, espanto e encantamento? Donde tirei aquele belo
golfo coberto de ilhotas, e, depois, o recinto do templo para o qual
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me guiaram os olhares do simpático moço que se mantinha isolado? Não sonhamos unicamente com nossa própria alma, pareceme sonharmos anônima e coletivamente, embora de forma individual. A grande alma da qual não és mais do que uma partícula sonha através de ti, à tua maneira, coisas que em segredo ela sonha
sempre de novo – a sua juventude, a sua esperança, a sua felicidade,
a sua paz... e a sua ceia sangrenta. / Note-se que se atribui à tal
grande alma coletiva onírica a virtude do mito arcaico de girar
sempre de novo sobre os mesmos temas, viciosamente, notando-se
a circularidade do belo e do feio/. Acho-me aqui encostado à minha coluna e ainda sinto no corpo os vestígios reais do meu sonho,
o calafrio glacial que experimentei perante a ceia sangrenta, e também a alegria íntima originada pelas cenas anteriores, quando vi a
felicidade e os costumes piedosos da humanidade branca. Cabe-me
– afirmo eu, tenho o genuíno direito de deitar-me aqui e de entregar-me a esse tipo de sonhos. Fiquei a saber muita coisa no convívio com a gente daqui, sobre a desrazão e a razão. Perdi-me com
Naphta e Settembrini nas montanhas mais perigosas. Sei tudo a
respeito do homem...”.
E o monólogo prossegue com o personagem lembrando-se de outros convivas e enfermos do Berghof e
elaborando, no estado de fantasia, um discurso pedagógico para si mesmo, diferente dos de Settembrini e de
Naphta:
“.... Sonhei com o estado do homem e com a sua comunidade polida, inteligente e respeitosa, atrás da qual se desenrola no
templo a medonha ceia sangrenta. Como eram corteses e encantadores uns para os outros os filhos do sol, com essa coisa atroz no
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fundo! Tiram disso uma conclusão muito sutil e elegante. Quero
aderir a eles e não a Naphta e nem tampouco a settembrini. São
ambos charlatães. Um é sensual e perverso, o outro não deixa de
tocar a corneta da razão e imagina ser capaz de desenlouquecer os
próprios doidos; que falta de gosto! É o espírito filisteu, é mera
ética, é irreligiosidade, tenho certeza disto. Mas também não desejo tomar o partido do pequeno Naphta, com a sua religião que é
apenas um “guazzabuglio” (miscelânea) de Deus e do diabo, do
Bem e do Mal, que só serve para fazer o indivíduo atirar-se de cabeça, a fim de mergulhar misticamente no universal. Ah! Esses dois
pedagogos! As suas próprias divergências e oposições não passam
de um “guazzabuglio” e de um confuso fragor de batalha que não
pode aturdir quem tiver o cérebro mais ou menos livre e o coração
piedoso...”
Deste ponto em diante, o personagem, findo o
ajuste de seu pensamento em relação àqueles outros personagens debatedores, passa a formular suas próprias
conclusões, os temas de sua própria fantasia pedagógica.
Note-se que o suposto estado confuso atribuído ao personagem está coberto de verbalismo, linguagem vazia de
sentido. Se há confusão não é na lógica das frases, que
estão linearmente construídas e a fala é correta, mas, há
sim, uma forma de expressão bizarra: o sentido é que revela uma certa alteração, as palavras é que mostram uma
compreensão alterada, no sentido da fantasia, nas significações dos achados, disfarces, fugas, subterfúgios estranhos. A auto atribuição do Eu monologuista, de que
esteja a fazer um devaneio poético sobre o homem é
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igualmente verbal, é maneira de dizer figurativa, alegórica. Se é certo que pode haver algum devaneio em sua
compreensão alterada, a aplicação do termo poético é
contra-restada por frases bem lógicas, nas quais a única
referência a uma concepção artística é a “liberdade do
cérebro”, fazendo-nos lembrar da arte cerebral que Ernst
Bloch já assinalou na descrição das questões dialogadas
pelos personagens pedagogos. Assim podemos ler o seguinte:
“.... A questão da aristocracia! A distinção! Vida ou
morte, enfermidade ou saúde, Espírito e Natureza. São contrárias?
Pergunto: constituem problemas? Não! Não são problemas, e tão
pouco o é o tal problema da sua nobreza. A desrazão da morte provém da vida; mas, ela, a vida, não seria vida, e a posição do Homo
Dei acha-se no meio, entre a desrazão e a razão, assim como a sua
posição se encontra entre a comunidade mística e o individualismo
inconsciente. Eis o que percebo desde a minha coluna. Nesta posição é necessário que tenha para consigo relações refinadas, galantes e amavelmente respeitosas, porque só ele é nobre, mas os contrários não o são. O homem é o dono das contradições, as quais
existem por seu intermédio, e, por conseguinte é mais nobre do que
elas. Mais nobre do que a morte, demasiado nobre para ela, e isto
constitui a liberdade do seu cérebro. Mais nobre do que a vida, demasiado nobre para ela, e isto constitui a piedade do seu coração.
Eis que acabo de fazer um devaneio poético sobre o homem. Quero
lembrar-me dele ...”.
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E o monólogo racionalista prossegue, com o personagem buscando a palavra substancial, a palavra capaz de servir como a substância dos pensamentos que o
homem deve ter e que levará o personagem até o fim de
seu sonho, até alcançar o seu objetivo e, bizarro, decidir
acordar. Falará da bondade, da caridade, da razão como
virtude, etc. Assim lemos:
“...O amor afronta a morte; só ele, e não a virtude, é mais
forte do que ela. Ele só (não a virtude) inspira dois pensamentos. A
forma também não consta senão de amor e bondade; a forma e a
civilização de uma comunidade inteligente é amável e de um belo
Estado humano, na recordação silenciosa da ceia sangrenta. Ah!
Sim, chama-se a isto sonhar com clareza e governar bem: Quero
pensar nisto! ”
E Thomas Mann, pela voz monologuista de seu
personagem, que já está, em toda essa especulação racionalista, desprovido de estado patético, e largado à fantasia, ao devaneio, tenta formular uma moralidade com
respeito à dupla natureza do mito astral, como podemos
ler nas frases monologuistas que se seguem:
“.... Quero conservar o coração fiel à morte /o que é um
pensamento obscurantista/ e, contudo, recordar-me claramente de
que a fidelidade à morte e ao passado é apenas vício, tenebrosa e
anti-humana volúpia quando nos determina o pensamento e a conduta. Em nome da bondade e do amor, o homem não deve conceder
à morte nenhum poder sobre seus pensamentos...”.
E esta última frase aparece sublinhada no texto,
como a sua moral e a expressão da busca romanesca do
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personagem. Mas o monólogo prossegue, agora sim com
frases de conteúdo bizarro, tratando-se de um monólogo
todo ele já esquisito por ser dito em um suposto estado
em que o despertar não é ainda o verdadeiro despertar,
embora o personagem possa considerar pensamentos sobre seu sonho dormido, do qual se liberou ao alcançar
este estágio intermédio, sem que isso seja tomado como
um estado de vigília, podendo inclusive decidir acordar...
“... E com isto vou acordar.... Pois segui o meu sonho até o
fim. Alcancei o meu objetivo. Há muito que procurava essa palavra... A minha busca levou-me até as montanhas cobertas de neve.
Agora possuo-a. O meu sonho revelou-ma com tanta nitidez que
sempre a saberei. Sim ela encanta-me e dá-me calor.... É como um
filtro, essa palavra de sonho, melhor do que vinho do porto ou cerveja inglesa. Circula por minhas veias como o amor e a vida, e induz-me a arrancar-me do sonho e dos devaneios .... Abertos! Olhos
abertos! São os teus próprios membros que estão na neve, junta-os
e põe-te de pé! Espera... está bom tempo”.
E tudo acaba bem no fim da peripécia, com o personagem conseguindo encontrar o caminho de regresso
à aldeia e à “atmosfera ultracivilizada do Berghof” , em
cuja “aura acariciadora” volta a sua normalidade, sem sequelas da peripécia:
“O que sonhara estava em vias de empalidecer. O que pensara, já não o compreendia naquela mesma noite”.
Nesta passagem final, em que o personagem se
põe de pé, confirma o bom tempo e a boa visibilidade, e
de um impulso, chega ao povoado, observamos não só
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que a expressão da voz monologuista já não se diferencia
do relato descritivo, sendo incorporada como expediente de caracterização do estado inteiramente desperto
e espantado do personagem que...
“.... Calcou a neve com os esquis, bateu nos braços e sacudiu os ombros, enquanto lançava olhares nervosos e animados em
todas as direções...”
...buscando não somente confirmar que já não havia nem tempestade nem neve, mas também descobrir se
estava bem e por quanto tempo ali ficara. É a voz narrante que enuncia as frases e as falas do Eu monologuista:
“.... – Que havia, que se passava então e como se comportava o mundo? Era manhã? E ficara deitado na neve durante toda
a noite, sem morrer de frio, ao contrário do que se lia nos livros... /
tendo conseguido mirar seu relógio/ ... estava ainda longe de marcar as cinco horas. Faltavam doze ou treze minutos. Inacreditável!
Seria possível que somente tivesse passado uns dez minutos pouco
mais, estendido na neve, remoendo tantas imagens felizes ou medonhas, tantos pensamentos ousados, enquanto o tumulto hexagonal
se dissipava com a mesma rapidez com que chegara? Neste caso,
tivera uma sorte notável, do ponto de vista do regresso seguro...”
Finalmente, o narrador deixa claro não só a sua
ironia, mas a concepção romântica de uma peripécia com
final feliz, nos dizendo expressamente, a respeito do personagem Hans Castorp, que ...
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“... os seus sonhos e fantasias /indicavam/ que a
vida tinha boas intenções em relação ao seu menino mimado e perdido” (págs. 519 a 521).
Quanto ao estatuto do monólogo interior em
Thomas Mann, tendo por base essa nossa análise do significativo capítulo Neve, do romance Montanha Mágica, podemos dizer em conclusão e em modo específico,
que tendo nosso autor entendido, do ponto de vista da
verdade poética, o acesso à visão da paisagem cerúlea
como exigindo um estado de espírito fora do normal, incomum e até não compatível com o mundo.
O entontecimento de seu personagem monologuista, na melhor das hipóteses, atinge somente a forma
da expressão, o sentido, a compreensão e a comunicação
das situações, e não a língua ela mesma, como meio de
expressão servindo à elaboração literária e à criação artística. Não leva, nem de longe, ao fracionamento da
frase que é patente em James Joyce, mas se limita a uma
certa reticência, sem atingir a lógica subjacente às regras
gramaticais, como acontece nos estados sonambúlicos
ou letargiados, em que os conteúdos lógicos da expressão precisam ser descobertos, como no Ulysses, do mencionado James Joyce.
***
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Leitura de Montanha Mágica, de Thomas Mann
Conclusão: Os Tópicos em Destaque

A sociologia da literatura suscita uma apreciação do romance em que os desafios da realidade social e histórica não são
deixados de lado e, mais do que isso, são considerados, inclusive,
na análise da forma romanesca. Em relação ao romance, no contexto da modernização ao século vinte, há vários aspectos relacionados em nossos comentários atuais sobre Montanha Mágica que
podem trazer uma iluminação complementar sobre o interesse sociológico, cujos tópicos tentamos aqui relacionarem resumo

Primeira Parte

Progresso da Forma Romanesca
⇉ O romance corresponde ao desenvolvimento da sociedade burguesa e do mundo capitalista na medida em que põe em
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obra a história de uma busca, uma aspiração implicando uma biografia individual.
Todavia, como se sabe, o imenso progresso da forma romanesca no século 19 constitui um indicativo seguro do fenômeno
superestrutural da reificação, notado inclusive no plano da composição, onde a biografia individual, nutrida de aspiração, enseja
a forma romanesca, exatamente, não só porque deve necessariamente decepcionar, mas porque segrega as razões de sua degradação em crônica social.
A forma romanesca tem sua vertente no romantismo. Sociólogos notáveis como Lucien Goldmann recorrem à classificação
da filosofia estética de Goethe para situar o marco do avanço da
forma romanesca no fim do período onde o criador se sentia ainda
em acordo com a sociedade, onde a arte e a literatura passavam
por ser uma criação natural.
Montanha Mágica retrata a situação humana de enfermidade, tratando-a em particular como correspondendo a uma classe
burguesa alemã que não era capaz de encontrar o conceito dinâmico de cidadania.

A trama da sociabilidade
Seja como for, o que é absolutamente necessário para a
unidade do romance é a trama da sociabilidade, o conjunto dos
convivas descritos como se reconhecendo em estado de consciência
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coletiva, conforme as muitas microformas concretas exprimidas
em os Nós-outros pronunciados pelos "grupinhos".
Aliás, facilmente perceptíveis nas descrições das refeições
no salão e afirmados em razão de critérios vários, que, dentre outros, incluirão ademais dos status, e graus de prestígio, as afinidades de língua, regiões de proveniência, idades, laços familiares e,
como não podia deixar de ser, as fases da enfermidade.
Vale dizer, os relatos que pontuam e harmonizam a narrativa do romance são basicamente descrições dos microcosmos
dessas relações dos grupinhos, entre si e com os grupinhos maiores,
em que eventualmente estão inseridos, bem como as séries das relações dos convivas uns com os outros e em face dos grupinhos.
Acresce que, descritas como se desfrutassem de certa espontaneidade na expectativa de cura, que a todos unifica, todas essas séries e conjuntos sem padrão definido no romance estabelecem
relações com os níveis organizados dessa comunidade fictícia
única, que é o sanatorium, cuja luta contra a enfermidade, feita de
hierarquias, regras, horários, prestadores, cuidados, tratamentos,
instrumentos, etc. forma uma realidade romanesca que pertence
aos convivas. Tais são os critérios da coerência e unidade do romance, em suas narrativas artísticas e seus relatos pontuais.
Por sua vez, sobressai, sem dúvida que, para além de seu
interesse na história dos começos do século vinte, as descrições de
visões de mundo, em debate entre os personagens Settembrini e Naphta, devem ser apreciadas em suas devidas proporções, como aspecto notável do romance, capaz de deixar claro não ser a MMg
uma obra da qual se possa criticar por mau gosto artístico, ao dar
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espaço supostamente excessivo ao mórbido e à doença na literatura.
Mais ainda: o duelo conceitual de visões de mundo tem o
papel de tornar inequívoco que o destaque para um sanatório como
herói coletivo romanesco tem alcance e vale como simbolização de
problemas históricos da democracia moderna. Em particular, retrata como foi dito a situação humana de enfermidade como correspondendo a uma classe burguesa alemã que não era capaz de encontrar o conceito dinâmico de cidadania, ou reconhecer-se em
uma imagem simbólica ideal do citoyen.
Além disso, romance de uma comunidade de convivas enfermos, isolados do mundo capitalista e disponíveis para a reflexão e o debate, Montanha Mágica configura como disse um símbolo irônico do modo como a literatura alemã da crise do individualismo recorria aos subterfúgios discursivos, como o debate Settembrini / Naphta, para figurar a sociedade em estado de ausência
de tempo histórico.

Crise do individualismo
⇉ A compreensão sociológica de Montanha Mágica deve
levar em conta que Thomas Mann era um autor que não estava em
oposição à época. Sua referência não era a contemporaneidade,
mas o período onde o criador se sentia ainda em acordo com a sociedade, onde a arte e a literatura passavam por ser uma criação
natural. Era mais bem um romântico.
Nada obstante, na leitura de Montanha Mágica, se deve
levar em conta que o autor conseguiu colocar em obra ao mesmo
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tempo o problema da busca do humano em um mundo que lhe é contrário, e descrever a essência deste mundo inóspito. Há que pesquisar, como em todos os romances, de que maneira a ética do romancista, no caso, sua visão individualista ambivalente, torna-se um
problema estético da obra.
Para essa pesquisa, admite-se que a possibilidade para o
escritor fazer obra literária, criar universos imaginários concretos com mirada realista, revela-se estreitamente ligada à certeza
de sua aspiração, à fé em valores afirmados como universalmente
acessíveis a todos os homens.
Dá-se prioridade exclusiva à situação dos escritores que
buscam pôr em obra uma visão individualista com mirada universal, tendo por base o próprio contexto de crise do individualismo,
que marca o ambiente desde a segunda metade do século dezenove.
Sobressai, nesse quadro, o tema da pressão da ação, implicando a imposição de fins e objetivos no mundo, como ideologia do
existente, que constitui o aspecto central da situação psicossociológica dos escritores burgueses, engajados em pôr em obra literária
romanesca uma visão individualista.
Acontece que o contexto de crise do individualismo, que
marca a segunda metade do século dezenove, desdobrou-se com o
aprofundamento da modernização ao século vinte, fazendo lembrar a observação de que as estruturas auto reguladoras da economia de troca levam ao deslocamento progressivo do que Goldmann chamou coeficiente de realidade do indivíduo, cuja autonomia e atividade são transpostas para o objeto inerte.
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Em correlação, no estudo do romance ao século XX, constatou-se, por um lado, a transformação da unidade estrutural personagem/objetos como levando não somente ao desaparecimento
mais ou menos acentuado do personagem, mas, correlativamente,
acentuando o reforço da autonomia dos objetos.

Negatividades reificadas
Ocorre que, na prática, a viabilidade dessa redução da realidade do indivíduo para o objeto inerte passa pela ideologia do
existente, como um aspecto estrutural implicado na falsa consciência. Por sua vez, a falsa consciência é o estágio limite no qual o
valor mediador (preço, valor de troca) torna-se valor absoluto
(fonte de prestígio, êxito, a própria busca de fins no mundo), e o valor mediado (uso e demais qualidades diferenciais dos objetos inertes) desaparece inteiramente. Sem embargo, a falsa consciência é
um aspecto das negatividades reificadas, como o trabalho alienado
e o fetichismo da mercadoria, e se apresenta sob a forma de alguma
coisa que falta, aspiração a um homem completo, a um trabalho
não-alienado, a um paraíso terrestre 109.
Para serem reais e verificadas, essas negatividades, como
passagens inferidas do modo de produção capitalista, que demonstram a reificação, acontecem na realidade social, não são automáticas, mas implicam pressupostos sociológicos, em especial a recor-

[Bloch, Ernst: Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución, (“Thomas Münzer als Theologe der Revolution”, München 1921), Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968 ].
109
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rência da ideologia do existente, com sua característica no agarramento à vontade de viver, instância por via da qual vem a ser viabilizada na prática a acima mencionada virtual falsa consciência
total.

Segunda Parte

Os desafios específicos
Na leitura de Montanha Mágica
Do ponto de vista da sociologia da literatura, a leitura de
Montanha Mágica suscita desafios específicos, não só em relação
ao modelo de romance com personagem coletivo, mas especialmente com foco na aplicação da visão individualista nesse marco.

Uma comunidade para os individualistas
É fato que Thomas Mann conseguiu uma figuração original para o desafio estrutural do gênero literário romance que é a
busca do humano em um mundo que lhe é contrário. Pôs foco na
busca do humano diante de uma ambiência de poluição resultante
de uma sociedade industrial em intensa modernização. Igualmente, conseguiu descrever a essência desse mundo inóspito, a saber: a enfermidade.
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Em relação ao segundo traço estrutural do gênero literário romance, que é pesquisar a maneira pela qual a ética do romancista, no caso, sua visão individualista ambivalente [os valores individualistas são desejados, mas inacessíveis], torna-se um problema estético da obra, Thomas Mann elaborou a figuração de um
naturismo romântico do homem debilitado.
Nesse quadro, refletiu o contexto de crise do individualismo, descrevendo o drama de um conjunto de indivíduos compelidos a conviver socialmente em um mesmo grupo uns com os outros, e que não podiam ter a vida burguesa que era a deles, com seus
valores individualistas e seus modelos de êxito. Indivíduos que não
podiam viver no mundo real, moderno, o mundo da produção, sem
o risco de ter a sua saúde irremediavelmente deteriorada em consequência da poluição industrial. Nada obstante, o romancista
conseguiu pôr em obra uma visão individualista com mirada universal, e desenhou uma visão cerúlea, no caso, a utopia sonhada de
um mundo sem enfermidade, uma comunidade de indivíduos sadios vivendo junto ás praias do sul.
Evidentemente, o eixo estrutural do gênero literário romance está igualmente refletido no tema da pressão da ação, como
implicando a imposição de fins e objetivos no mundo, como ideologia do existente, que constitui o aspecto central da situação psicossociológica dos escritores burgueses, dentre os quais Thomas
Mann.
Trata-se do valor posto em perspectiva e tornado implícito em todas as situações dramáticas do romance, a começar pela
delimitação do perfil do personagem coletivo como essencial na
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forma romanesca de Montanha Mágica, ou melhor, que ocupa inteiramente a forma do romance.
Com efeito, Montanha Mágica é composto como narrativa da maneira de viver de uma comunidade formal especial para
a recuperação da saúde de indivíduos enfermos, que aspiram a um
mundo sem doenças, que, por padecerem com a poluição, vivem irremediavelmente afastados da sociedade da época e, em consequência, ao abrigo da ideologia do existente, onde não conta a imposição de fins e objetivos no mundo, nem valem os modelos de
êxito. O romance examina, detalha e aprofunda esse fato, esse viver
de burgueses que, além da enfermidade, sofrem o afastamento irremediável em face da ideologia do existente e seu mundo de concorrências, como elementos centrais de uma vida de classe burguesa.

A falsa consciência de classe
Será nesse quadro de tensão amenizada pelo afastamento
do mundo capitalista real que o problema da falsa consciência se
verifica, sem esquecer que os convivas desfrutam altas rendas capitalistas, para custear sua dispendiosa estadia no luxuoso e elegante sanatório.
Com efeito, não é difícil perceber ao longo da leitura do
romance que os personagens mais significativos e recorrentes são
dotados de forte sensibilidade moral ante a exploração capitalista.
Todavia, em relação a tudo o que toca o mundo exterior, se nota
que eles são regidos ou movidos muito mais pelo sentimento de
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afastamento. Sua sensibilidade moral ante a exploração capitalista encontra-se em consequência como um aspecto do sentimento
de afastamento. Ademais, desfrutar de rendas do capital, como
desfrutam os convivas do Berghof, não comporta uma atitude contrária à exploração capitalista, nem um juízo de valor que lhe seja
igualmente contrário. Daí que a sensibilidade moral ante a exploração capitalista seja uma manifestação da falsa consciência de
classe burguesa, e esconde o fato mencionado de que desfrutar de
rendas do capital não comporta crítica contrária à exploração capitalista.
Referimo-nos neste ponto ao problema que, nos comentários sociológicos de Lukacs, surge como a atitude aparentemente
crítica dos personagens para com a exploração capitalista, e que
esse sociólogo assinala como um argumento para reconhecer Thomas Mann como romancista em oposição à época de modernização
capitalista nos anos de 1920 [110].
Diante da situação dramática romanesca, em que os personagens são como disse regidos ou movidos muito mais pelo sentimento de afastamento, percebido e conceitualmente formulado,
do que por atitudes críticas e juízos de valor, o problema da falsa
consciência sofre em consequência uma mudança de patamar.
Deixa o mesmo de implicar uma referência ideológica
para passar a incluir tipos humanos integralmente expostos ao
risco da melancolia, ao desgosto em relação à própria vida. Isso,

110 Cf. Lukács Georg: “Thomas Mann", Paris, Maspero, 1966, 234 p.
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não somente em razão da tuberculose, mas em virtude das saudades do lar, que carregam por estarem praticamente impedidos de
regressar aos seus círculos sociais mais íntimos e à sua terra de
origem. Portanto, é constante o risco de cederem à tristeza abissal
que os ronda, devido à nostalgia que vez por outra os acomete com
intensidade, sem dúvida ligada ao viver na distância e ao sentimento de afastamento.
Desta sorte, antes de um caráter ilusório a respeito do
mundo em lacunas da classe burguesa, assim suposto automaticamente reproduzido na insatisfação moral demonstrada pelos personagens nos debates, o que há não passa de um sentimento da nulidade de suas ideias, que se lhes parecem como disse restritas e
não-comunicáveis.
Todo o conhecimento do mundo exterior em Montanha
Mágica se produz ao abrigo da ideologia do existente, portanto
vem combinado e pendente do sentimento de afastamento. A ideia
agasalhada pelo autor romancista Thomas Mann, colocando em
obra uma saga do homem debilitado, é toda ela uma falsa consciência. Não poderia ser de outro modo. A suposta atitude aparentemente crítica dos personagens para com a exploração capitalista
reproduz em escala micrológica a posição do romancista de que a
insatisfação verbal ou cerebral para com a exploração capitalista
o colocaria em oposição à época.
Daí, sob o aspecto ideológico, a nulidade para com a crítica à exploração capitalista, expressada por membros de sua comunidade de debilitados no alto da montanha gélida e distante.
Não se trata da sensação ideológica de impotência de burgueses em
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crise de (falsa) consciência 111 que se representariam a possibilidade de tornar menos injusta a exploração capitalista selvagem,
como houvera desejado Lukacs 112.

O caráter nulo
No romance Montanha Mágica, a sensibilidade ante a exploração revela um aspecto do sentimento de nulidade imprimindo
a coloração e o caráter de insatisfação na vida moral do Berghof.
Acresce que o caráter nulo será justamente afirmado a
respeito do duelo de visões de mundo entre Settembrini e Naphta,
entre iluminismo e obscurantismo, que não chegou a resultado algum a não ser o valor autêntico da conversação e da reflexão, não
somente como fins em si mesmos, mas para a elevação e afirmação
do indivíduo.
Aliás, nota-se bem nos relatos que o caráter nulo terá por
consequência as manifestações de deboche entre os convivas nas sequências finais do romance 113.

111 Falsa consciência de classe em razão de que, o desfrutar de
rendas do capital não comporta uma atitude contrária à exploração capitalista.
112 Lukács Georg: "Thomas Mann", Paris, Maspero, 1966, 234 págs.
113 O deboche em Montanha Mágica é uma extravagância dos convivas e não deve ser confundida à ironia estética dos romances como
Don Quijote, em que na composição da cena final o herói individual
toma consciência do caráter inane, provisório ou problemático da busca
anterior.
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Seja qual for o aspecto, o sentimento de afastamento do
mundo capitalista é o princípio que, mesmo não chegando a ser comunitário, aproxima os indivíduos debilitados, é uma qualidade
intrínseca às relações interindividuais no sanatorium, sua diferença específica, abrigada que está como disse em face da ideologia
do existente.
Cabe repetir que, no romance Montanha Mágica, todo o
conhecimento do mundo exterior se produz ao abrigo da ideologia
do existente, portanto vem combinado e subordinado ao sentimento de afastamento.
Ademais, as "determinações sociais" de classe burguesa
nos personagens não poderiam alcançar um nível tão profundo de
condicionamento ideológico, que os fizesse refletir a falsa consciência, porque eles já eram enfermos antes de chegarem ao sanatorium, como vimos, e dificilmente puderam identificar-se a tal
ponto na luta competitiva de sua classe.

O Duplo efeito do ambiente semifantástico
►Sem dúvida, deve-se notar que por trás do resultado
nulo do duelo intelectual Settembrini / Naphta, para saber quem
exerceria a influência intelectual e moral sobre Hans Castorp, se
reconhece o envolvimento na vida cotidiana do sanatorium
Berghof tida como baixa, enjoativa e maquinal. Aliás, será pelos
comentários dos duelistas da palavra, Settembrini e Naphta que,
Nós-outros leitores, poderemos saber em que medida era confortadora ou não, a estadia no Berghof, e por quais caminhos pudera
condicionar ao resultado nulo.
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Com efeito, trazendo a redução das preocupações com a
pressão pecuniária e o êxito da profissão, e assim favorecendo o desapego da ideologia do existente, a estadia no Berghof Internacional teria o duplo efeito de tornar possível o elevar-se do indivíduo
pela conversação e a reflexão, por um lado, e ao mesmo tempo, por
outro lado, possibilitar, em sentido contrário, uma facilitação
para o comportamento instintivo, o qual não fora assim tão promovido habitualmente no cotidiano do mundo competitivo, em que
pese o aspecto selvagem da exploração capitalista.
Além disso, nota-se que, no ar leve daquele meio semifantástico, as forças que movem a “comunidade” [o elevar-se do indivíduo pela conversação e a reflexão, por um lado, e, por outro lado,
em sentido contrário, como disse, uma facilitação para o comportamento instintivo] se desenvolvem com mais nitidez e eficácia do
que no cotidiano da grande cidade, e podem ser percebidas pelos
convivas sem artifício, como se as mesmas estivessem naturalmente em uma lente de aumento.

Terceira Parte:

A Experimentação das chances
Sem dúvida Montanha Mágica é, pelo modo da falta (default), o romance da ideologia do existente, do agarramento à vontade de viver como pressão pecuniária específica ressentida pelo
indivíduo, que ordinariamente é reconhecida e confundida a uma
projeção do princípio de autoconservação individual, mas que, na
realidade, limita-se a subordinar o viver ao plano da vontade munWebsitio Produção Leituras do Século XX
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dana, penetrada esta que é pela ação, em sua racionalidade moderna, como meio de mero prestígio, portanto, embebida no apelo
do êxito e identificada à própria busca de fins no mundo.
A vontade de viver existe, é verificável, mas não deveria
existir, não é verdadeira, no sentido em que, na tradição literária,
fala-se de "verdadeira tempestade" ou se reconhece um "verdadeiro
amigo" 114. Quer dizer a vontade de viver não se assevera carregada
de densidade. Tudo indica que tal ambivalência sobre a ideologia
do existente pesa em favor da arte de Thomas Mann. Isto, não somente em razão de ter ele posto em obra uma peripécia do homem
enfermo, debilitado, tanto em escala coletiva, com o próprio
Berghof, quanto em escala individual, com seu personagem Hans
Castorp.
Seja como for, o leitor crítico bem atento notará que Thomas Mann desenvolve com profundidade sua percepção do homem
fragilizado, diferenciando vários graus de vontade e vários níveis
de ambivalência em relação à ideologia do existente.
O elevar-se de quem cumpre estadia no Berghof consiste
em seu esforço autodisciplinar de pensamento e conduta, em relação ao seguinte: (a) – para alterar seu estado de espírito mundano,
deixar de lado os planos e as expectativas de êxito e prestígio, e, por
114 Ver a louvada "Entrevista com Ernst Bloch", devidamente publicada pelo notável professor e pesquisador brilhante Michael Löwy em
sua célebre e desmistificadora obra ‘Para una Sociología de los Intelectuales Revolucionarios: la evolución política de Lukacs 1909 /1929’, tradução Ma. Dolores Pena, México, Siglo Veintiuno editores, 1978, 309
pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1976), pág. 259.
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via desta mudança de disposição que é quase uma iniciação, (b) –
engajar-se no tratamento médico, primeiro aspecto da experimentação das chances [demonstração e verificação das probabilidades
ou chances de melhora], como forma de vida na expectativa das
melhoras 115.
Seja como for, há um móvel do esforço interindividual dos
pacientes do Berghof que não comporta acomodações anteriores:
há uma síntese vivenciada da autodisciplina para o tratamento, e
há outra para a esperança nas melhoras; há uma vontade de purificação, tornando, mais do que suportável, essencialmente proveitoso aquele tempo lento, prolongado, arrastado do sanatorium.
Será esta alteração na disposição individual, descrito nas
sequências iniciais de Montanha Mágica versando sobre a chegada
e a inserção de Castorp no ambiente do Berghof, que porá o indivíduo em medida de elevar-se aos níveis daquela esperança acinzentada, nostálgica, em especial alcançar e conviver com o sentimento
e a consciência de ser ligado à distância pelo progresso e no progresso dos conhecimentos científicos, das práticas metódicas experimentais da medicina e dos produtos da respectiva indústria medical [demonstração e verificação das probabilidades ou chances
de melhora].
Tal é o segundo aspecto da "experimentação das chances",
como forma de vida na expectativa das melhoras. Tal é a atitude
pela qual se alcança o reconhecimento implícito como portador de
afecção. Implícito porque, frequentemente, o estado enfermiço de
115 Ver aqui página 74.
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cada um circula à boca pequena e, como bons e dignos tipos burgueses, os personagens preservam uma postura racional, não comocionada em face da tuberculose e dos acometidos dela sobre si
próprios.
Desta sorte, nas descrições das relações dos pacientes
como convivas não se nota que a tuberculose seja representada
como o lado mau da natureza, que estaria em confronto mútuo
com o tratamento medical.

Os vários graus de vontade
Seja como for, o leitor crítico bem atento notará como
disse que Thomas Mann desenvolve com profundidade sua percepção do homem fragilizado, diferenciando vários graus de vontade
[de viver, mundana, individual, naturista, do risco, de mudança,
vontade de purificação, etc.) e vários níveis de ambivalência em relação à ideologia do existente (observados nos capítulos da Segunda Parte, e relacionados adiante).
Igualmente, tendo em conta o romantismo da tradição,
nas descrições artísticas das relações dos pacientes como convivas,
não se nota que o elemento astral, como destino oculto, mas imposto pela natureza, venha a prevalecer sobre o caráter utópico.
Antes pelo contrário. Podemos observar a respeito disso
um esquema análogo ao articulado nos romances com herói problemático individual, onde prevalece a exclusão recíproca de ação
significativa e do risco de morte. Não será difícil assinalar no universo imaginário realista de Montanha Mágica, relativamente aos
personagens individuais, que o esforço de autodisciplina em vista
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do tratamento medical, como ação levando às melhoras (que restarão virtuais ou se tornarão efetivas ao longo da ficção romanesca) seria completamente sem significação se desprovida fosse
da esperança interindividual que sustenta aquele Nós-outros/comunidade. Desta sorte, caso não contido, o avanço da tuberculose
concorre para minar a esperança e não para suscitá-la.
Por essa exclusão recíproca, se mostra que a base daquela
esperança na melhora provém do experimentalismo metódico vivenciado e cultuado, e consiste no progresso efetivo dos conhecimentos aplicados no sanatorium. Mas é certo também que se trata
de uma esperança cuja vertente é pautada na natureza, na tendência desta para gerar formas harmônicas, sem afecção: uma esperança idealmente referida ao conhecimento humano prévio da capacidade regenerativa do organismo vivo debilitado, ele próprio.
Quer dizer, nas descrições artísticas das relações quase comunitárias, as relações interindividuais de aproximação dos personagens-pacientes entre si, convivas do mesmo dia-a-dia no
Berghof, não se notam como disse as garras do mito primitivo alemão. Mas isto, esse nível de procedimento artístico não exclui que
Thomas Mann possa ter uma representação místico-astral da natureza em sua filosofia geral, compondo ao lado de seu realismo
nas descrições, um romantismo nas concepções.
Com efeito, tal filosofia geral repercutirá não somente no
resultado nulo do duelo intelectual das visões de mundo; nem se
restringirá à figuração de uma visão cerúlea em afresco no capítulo intitulado "Neve", cujos detalhes já apreciamos. Mas se espelhará notadamente na concepção específica do homem como um ser
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marcado em seu destino pelo capricho da natureza, a saber: o homem debilitado, imagem-força sustentáculo do universo imaginário de Montanha Mágica, obra literária construída não somente
sobre a dualidade [saúde / enfermidade], porém sobre o dualismo
[realismo nas descrições / romantismo nas concepções, centrado
este no elemento astral, como destino oculto] – aliás, esse romantismo agasalha o dualismo da natureza , que constitui a tuberculose
como o Mal (doença) que enseja o Bem (vontade de purificação).
Tanto é assim que o "homem debilitado" configura ao
mesmo tempo (a) uma espécie de destino ou criação estética de conteúdo, e (b) uma imagem simbólica ideal imprimindo forma e consistência ao herói coletivo, ao Nós-outros/comunidade do Berghof,
ou seja, o caráter debilitado afirmando-se como vontade de purificação – foco da ação significativa que impulsiona para elevar-se ao
indivíduo naquela esperança com horizonte nublado, nostálgica.
Mas não é tudo. Se nessa imagem simbólica ideal do homem debilitado, nessa virtude, observa-se o caráter utópico, o
mesmo, porém, já não é observado quando tal concepção revela-se
uma espécie de destino comum, moldado em cada um dentre os personagens/pacientes do Berghof. Isto porque traz consigo a ligação
dos efeitos excludentes mutuamente suscitantes da natureza, e
desta forma constitui a tuberculose como o Mal (doença) que enseja o Bem (vontade de purificação).
Neste sentido, podem entender que Ernst Bloch encarte
seus comentários sobre o conjunto das obras de ThM nas sequências de uma análise do que chama "Les Chants de l'Exil", nas quais
põe em relevo certo estilo romântico descrito a partir do abandono
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da arte cerebral substituída pela aparência antiga, por arquétipos
conformados ao porvir fechado.
Desta forma, se vê não somente que (a) tal estilo romântico só em aparência vai contra a época em modernização desenfreada que se vivia nas ambiências sociais dos anos vinte; (b) que,
portanto, está em concordância com o respectivo pathos do entontecimento. Deste ponto de vista, Thomas Mann se inclui dentre os
que só vêm no fundo das coisas dupla natureza, a misturar forma
criadora e destruição informe116. Note-se ademais que, no romantismo do enfermo configurado em Montanha Mágica, e além das
questões cerebrais dueladas (pelos personagens Settembrini e Naphta), não há coisa alguma contra o pathos do entontecimento,
contra o estado afetivo do mundo da distração, contra o deslocamento dos objetos de desejo sendo trocados por meros estímulos,
cuja predominância econômica levará à cultura de massa.

A época obscura de entontecimento
Se o alcance universal da MMg provém notadamente de
uma forma criadora misturada em dupla natureza, podem dizer
que tal obra romanesca elabora uma forma nostálgica de viver a
distância 117uma crença racional na aplicação experimental dos
conhecimentos medicais. Podem dizer também que, nesse universo
116 Cf. Bloch, Ernst: "Héritage de ce Temps", (Erbschaft dieser Zeit,
Zürich, 1935), tradução de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp.;
op.cit. págs: 183, 184.
117 À distância porque o sanatorium está localizado no alto de montanhas gélidas, distante do locus da sociedade industrial onde são produzidos os novos conhecimentos medicais.
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imaginário da MMg, Thomas Mann soluciona a questão literária
de saber como é que se faz artisticamente para que o sonho humano
de um mundo sem enfermidades configure um ambiente propício ao
elevar-se do indivíduo.
Nesta abordagem valorizando a fantasia, que busca as
significações na própria criação romanesca (com herói coletivo)
antes de submetê-las ao critério da estrutura de classes, torna-se
possível esquivar os embaraços decorrentes da não-distinção entre
"ser a verdade poética em oposição ao mundo", por um lado e, por
outro lado, "estar uma obra colocada contra a época". Quer dizer,
torna-se possível ultrapassar a superficial imagem de ThM como
estando em oposição à época obscura de entontecimento.
Não que Montanha Mágica esteja fora de contexto. Pelo
contrário. Não há dúvida alguma de que Thomas Mann seja um escritor vinculado à classe burguesa, mas ocorre que, antes de limitar-se aos aspectos da falsa consciência de classe, tal vinculação
afirma-se em modo específico no plano da cultura burguesa, com a
compreensão desta classe social, e só ela, como dotada da capacidade sui generis para vivenciar crenças racionais em objetos da civilização técnica.
No caso de Montanha Mágica, os personagens burgueses
vivenciam como disse uma crença racional adequada na experimentação medical, sendo claro que Thomas Mann enfatiza em tal
crença a não-submissão ao aspecto pietista que, tradicionalmente,
envolve o sonho da cura, como um dom outorgado, passando desta
forma ao largo da fé religiosa como experiência individual na possibilidade da cura por graça sacramental.
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Para a classe burguesa retratada na MMg, e dotada de
uma atitude essencialmente racional, antes de vir a ser percebida
como possibilidade supra-humana, o sonho da cura coloca-se
como uma questão (racional) de acessibilidade, como mencionado,
e Thomas Mann é enfático a respeito disto nas suas descrições da
vida no Berghof, que é uma instituição completamente laica, e deste
modo compreendida e integrada pelos pacientes / convivas, em seu
culto à experimentação e sua "devoção" ao termômetro (a pessoa
portadora de tuberculose deve controlar sua temperatura em
constante aumento).

A Dupla natureza
Mas não é tudo. Evidentemente, só podemos apreciar o sonho da cura como aspiração humana na MMg, como aspecto da esperança histórico-filosófica implicando um mundo melhor (no
caso, um mundo sem doenças), na medida em que, relativamente à
ideologia do existente, seja colocado em destaque a distância que
ThM estabelece na base estrutural mesma de seu romance.
Unicamente a centralidade da distância / afastamento
entre o sanatorium e o ambiente mundano caracteriza o pertencimento de Thomas Mann à autêntica tradição literária, identificada à noção poética da verdade, como elevação possível de alcançar somente em oposição ao mundo.
Desta forma, não há maneira de confundir tal princípio
estético-literário com a atitude e representação que o escritor se
faz em sua concepção da Natureza, ainda que a verdade poética
seja a única via para reencontrar a natureza encantada, grávida
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em formas, arcadiana, de que nos lembra Ernst Bloch ao falar do
mito literário originário.
Seja como for, ao misturar em estilo romântico forma criadora e destruição informe, a dupla natureza é a concepção em
foco na criação do universo imaginário romanesco da MMg, mas,
na medida em que aí vem a ser figurada em modo igualmente duplo,
por essa razão, não está excluído que se possa observar na realidade transindividual do Berghof, como personagem coletivo, a orientação do romancista para a verdade poética (veja, neste ensaio,
meu estudo no Capítulo 03 – A Objetividade Literária). A saber: a
orientação figurando o viver como não submetido à vontade mundana – por essa via levando à sincera conversação e à reflexão autêntica dos personagens / pacientes –, ainda que possamos constatar os limites dessa tendência artística da MMg como a quase impossibilidade de ali, naquele tempo quase sem historicidade, reencontrar uma figura para a natureza gestante, como a imagem ideal
do burguês cidadão militante (em sua vontade nostálgica, o homem debilitado de Thomas Mann é dela praticamente privado).
Entretanto, será exatamente neste ponto que emergirá o
terceiro aspecto da pertença do romancista Thomas Mann, além
de (primeiro) pertencer à classe burguesa e (segundo) pertencer ao
seu racionalismo essencial. Refiro-me à vertente do romantismo
na mentalidade nacional alemã e ao obscuro mito primitivo, impondo como mutuamente excludentes e, ao mesmo tempo, mutuamente suscitantes, a natureza das formas criadoras e a natureza
da destruição informe, de que nos orienta com perspicácia Ernst
Bloch.
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Desta sorte, a constatação finalmente obtida no âmbito
da sociologia literária afirma poder uma obra romanesca como
Montanha Mágica figurar dupla correlação, estando em consonância tanto com a autêntica tradição literária da verdade poética, em oposição ao mundo, quanto em acordo com a época de entontecimento da qual surge.
***

O Monólogo Interior
Mas não é somente o exame da dualidade na estrutura literária romanesca de Montanha Mágica que estimula a atenção e
o interesse dos estudiosos e aguça os comentários sociológicos.
Uma vez que, em função de tal dualidade, se alcança a
compreensão do sublime naquela obra, percebe-se mais incisivamente a relevância e o objeto do estudo dos procedimentos artísticos de narração ali utilizados, e de algum modo ali favoráveis à
obtenção do forte efeito sublime constatado, cabendo, pois, apreciar em especial o problema do estatuto do monólogo interior, sua
diferenciação e alcance como procedimento artístico de composição romanesca.
Desafio tanto mais interessante se tiver em conta que a
quase impossibilidade em reencontrar na MMg a natureza gestante, o mito literário originário ("o Era uma Vez”, “o bom velho
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tempo") que é espelhado na narrativa e compromete a possibilidade mesma em compor o monólogo interior que, como veremos,
resta também em estado virtual.
Refiro-me ao traço inalcançado da natureza gestante, que descobrimos ao escavar o plano da arte cerebral, descascando as descrições de uma inexistente historicidade. Trata-se do traço artístico em falta que então surge no caráter abstrato das relações com
os grupos da estrutura de classes, já que, além dos canais de suporte
à subsistência, o personagem coletivo Berghof paira no quase vazio
de relações transindividuais desde o exterior. Tal a virtualidade
que se repercute para-além da arte cerebral dos diálogos e reflexões, para se converter em traçado da arte composicional.
Com efeito, a "montage" característica da arte de
avant-garde desde o expressionismo, portanto à época de Thomas Mann, não se verifica em Montanha Mágica senão lateralmente, em perspectiva, como procedimento que resta não-efetivado, virtual. Na MMg, a experimentação que devia alimentar a
arte da "montage" só é eficaz como tema do mundo imaginário dos
personagens, mas não constitui o aspecto material da arte composicional de ThM que, como disse, não procede à "montage" e só em
parte concede espaço ao monólogo interior.
Aliás, ao contrário do personagem coletivo Berghof que já
introduz a distância estética ao pairar no quase vazio de relações
com o exterior, o procedimento narrativo do monólogo interior,
desenvolvido em modo exemplar na obra literária e romanesca de
Proust, atende como se sabe à exigência de suspensão ou redução
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da ordem objetiva espaciotemporal (onde predomina a coisificação), suspensão essa que unicamente permite ao narrador fundar
um espaço interior.
Será exatamente pela arte do monólogo que o mundo vai
sendo arrastado ao espaço interior assim fundado, e todo o externo
se apresenta como um fragmento de interioridade: momento da
corrente da consciência resguardado em face da refutação pela ordem do mundo alheio.
Tal é a “técnica micrológica” que T.W. Adorno interpreta
ao observar que todo o primeiro livro de Proust -Combray - não é
mais do que metáfora do "bom velho tempo": o desenvolvimento
das dificuldades que tem uma criança para dormir quando a mãe
bonita não lhe deu o beijo de boa noite 118.
Desta forma, T.W. Adorno descobre em Proust o exemplo
de uma maneira de proceder artístico para o autor literário evitar
a pretensão de que sabe exatamente “como foi”, a “pretensão de conhecimento”, o gesto e o tom do “foi assim”, que o romance deve excluir.
***

Quarta Parte

118 Adorno, Theodor. W.: “Notas de Literatura”, tradução Manuel Sacristán, Barcelona, Editora Ariel, 1962, 134 pp., ver págs. 109 sq.
///“Prismas: la Critica de la Cultura y la Sociedad”, tradução de Manuel
Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, 292 pp. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
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Níveis de ambivalência
Em relação à ideologia do existente
Os níveis de ambivalência em relação à ideologia do existente são os seguintes: (1) ambivalência do estado patético; (2) ambivalência da ilusão de realidade, isto é: a conjunção e a confusão
de relato e monólogo, de voz narrante e voz monologuista; (3) São
as ambivalências como forma de condensar: (3. a) o caráter romântico (da composição e do personagem), (3. b) o culto naturista
(a simpatia pela montanha sob neve; as relações sentimentais entre
os filhos da civilização e a natureza selvagem, sentimentalismo
esse que será pintado no final, na visão de um viver fraternal dos
filhos do sol); (3. C) o tema visionário (a inanidade do olhar, o informe, pelo qual toda a visão será dormida).
Neste ponto, tendo estabelecido o valor estético do monólogo interior como tendência literária em oposição à época, podemos resumir nossos últimos comentários em relação ao exame do
capítulo intitulado Neve. Vimos não só que Thomas Mann faz recurso ao monólogo interior e à narrativa de avant-garde, mas que
essa aplicação está muito distante da tendência literária verificada na arte combinatória desde Kafka, Green, Proust, Joyce, de
que nos falou Ernst Bloch e acabamos de expor 119 .

Ver, Mann, Thomas: “Montanha Mágica”, op. cit. Tradução Herbert
Caro, revisão Maria Graça Fernandes, Lisboa-Porto Alegre, Edição Livros
do Brasil e Editora Globo S.A., Coleção Dois Mundos, sem data, traduzido
119
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A ilusão sobre a realidade
Com efeito, nesse capítulo, a narrativa em que a voz narrante se confunde aos pensamentos do personagem falando consigo
está interpolada, em vista de produzir um efeito de ilusão sobre a
realidade de um sonho dormido. Desta sorte, sendo o caso, tal narrativa com monólogo não pode tampouco ser apreciada somente
como técnica de descrição e caracterização de feitio realista, à maneira, por exemplo, de Balzac, quem acentua a realidade em contraste com o imaginário – ainda que houvera sido tal a aplicação
da narrativa com monólogo feita por Thomas Mann em seu romance sobre Goethe, intitulado “Carlota em Weimar”, bem valorizado nos comentários sociológicos (Lukacs) a que nos referimos
anteriormente.
Nada obstante, nota-se a intenção de compor o relato de
um episódio e, neste sentido, é válido falar de monólogo interior no
capítulo “Neve”, de Montanha Mágica. Trata-se, certamente, de
uma técnica de caracterização do estado subjetivo do personagem
confundindo-se, como plano complementar, à particularização da
narrativa em um fato concreto e individual, à maneira das descrições de peripécias dos romances realistas. A ambivalência estaria

do original alemão “Der Zauberberg”, 749 págs. Ver em especial págs. 489 a
521.
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justamente em que esse relato episódico aplicando o monólogo interior está envolvido e penetrado pela produção de uma ilusão de
realidade, de tal sorte que, não somente a ironia vem a ser o elemento predominante, mas será o sonho dormido a verdade final da
narrativa, cujo relato episódico revela-se, à luz desse efeito de ilusão sobre o leitor, uma intenção realista simulada na sua própria
dissimulação pelo monólogo interior. É só no final que o leitor se
dá conta e é informado de que a experiência da descoberta de um
vale azul, edênico, descrita como vivida pelo personagem Hans
Castorp naquele capítulo Neve, em meio a uma peripécia com alto
risco, não passa de um sonho em estrito senso onírico, um mero sonho dormido.
Tal a força da ilusão de realidade, para a qual houvera
sem dúvida concorrido a aplicação do monólogo interior, mas não
independentemente do conteúdo naturista romântico da experiência descrita. Pouco recorrente, o monólogo interior vem combinando-se à visão de um vale azul, extraordinário, como ornato que
coroa a peripécia plausível, de rebeldia de um jovem debilitado sobre esquis, em meio ao cenário sem contornos, inteiramente desolado e desconhecido, nas altas montanhas cobertas de neve. Desta
forma, o monólogo desembocou em uma incontestável e reforçada
ilusão sobre a realidade, que assim ilude o leitor.
Portanto, o monólogo interior nesse capítulo intitulado
Neve, ultrapassa a mera função descritiva e de caracterização realista, embora, na aparência as atenda. Sua aplicação não leva à
realidade da experiência do personagem nem à situação figurada,
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mas à ilusão desta realidade pela narrativa, deixando ver no aludido monólogo interior um artifício formal que pouco revela sobre
a vida interior, limitado que está à exigência do relato episódico e
à plausibilidade da peripécia – sendo neste último aspecto que
serve a função descritiva, como se fosse uma técnica ordinária do
relatar literário, em que o narrador, onisciente, tem total domínio
sobre a vida interior do personagem em foco, e segrega sua ironia
sobre a inautenticidade da busca existencial de seu personagem.
O problema posto no capítulo Neve, nos faz indagar se é
procedente a tentativa de condensar como poética, como o fundamento do deslumbramento pela arte, conforme a letra do texto,
uma visão extraordinária descrita como a visão feliz de uma paisagem cerúlea, sendo, porém, tal tentativa inscrita em um quadro
de ilusão sobre a realidade de um sonho dormido. Será que a experiência de Hans Castorp, sua visão, poderá ser apreciada como
poética, tendo sido na verdade um sonho dormido do qual ele já não
se lembrará ao regressar ao Berghof? Poderá o apreciador contemplar esse aspecto referindo-o diretamente a um suposto propósito do autor? (Note que a palavra, a referência ao domínio poético, figura expressamente na parte final do capítulo). Ou seja, a
visão extraordinária focalizando um grupo de homens e mulheres
vivendo sob o azul, em comunhão com a natureza, na medida em
que se inscreve no tema do deslumbramento pela arte, deve ser
apreciada como representativa de um pensamento poético em Thomas Mann? E isso, em modo independente do quadro de ilusão sobre a realidade? Ou não será apenas uma faceta (ideológica) da
ironia desmistificadora deste notável romancista, significativo do
século vinte?
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A Ironia
Seja como for, a conjectura sobre a adequação ou não, e
sobre o grau de ironia envolvendo a narrativa visionária do capítulo Neve, sua descrição de uma visão cerúlea com imagem naturista, compreende indagações que restam no horizonte de toda a
apreciação deste significativo capítulo de Montanha Mágica.
Uma orientação reforçada no final do relato, em face da
sugestão, posta pela visão feliz, de um culto a uma natureza dupla,
misturando o Feio e o Belo, o Mal e o Bem; sugestão essa que não
somente tem um efeito chocante e até certo ponto inesperado, mas,
por proceder do mito astral, o mito primitivo alemão de que nos
falou a análise do referido Ernst Bloch, põe em dúvida a possibilidade mesma de um pensamento poético, de uma estética filosófica
ou de algumas concepções dessa ordem na referida narrativa literária alcançando o tema do deslumbramento pela arte. Lembra
que, conforme os comentários do citado crítico, o romantismo de
Thomas Mann está em consonância com o pathos da época, o
pathos do entontecimento.
De todos as maneiras, inegável é a qualidade do modo de
narrar; é a demonstração de que a diferença entre a realidade da
situação, ou melhor, da peripécia descrita, incluindo seu coroamento onírico, e a ilusão desta realidade sobre o leitor, assenta na
arte narrativa e composicional com monólogo interior.
Com efeito, o capítulo Neve, à exceção da menção ao conselheiro Beherens, do Berghof, alvo insuspeitado da rebeldia de
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Castorp (da qual jamais veio a saber), poderia ser lido com bastante independência, quase em separata dos demais capítulos do
romance Montanha Mágica, como são lidos os contos modernos,
em coletânea.
Nesse quadro, já podemos conjecturar uma ambivalência
e assinalar um traço profundo do romantismo de Thomas Mann,
no sentido de que a introdução da arte do monólogo se confunde ao
desiderato do personagem, que tinha por desejável um contato
mais íntimo com a montanha sob neve exatamente para estar a sós
com seus pensamentos e sentimentos, desiderato esse que foi levado
ao pé da letra, para-la do plano de caracterização, com a introdução, no plano composicional, da voz monologuista do personagem,
voz que é, sobretudo, mas não exclusivamente, uma tomada de
consciência da situação, e o monólogo assim introduzido na arte
narrativa de Thomas Mann, tende para a forma de uma reflexão
em que um Eu dialoga com outro Eu na consciência do sujeito, só
que, no monólogo do texto, isto se faz não somente em voz alta, no
sentido de que o indivíduo fala sozinho, ouve sua própria voz, mas
também o personagem se descoordena nesse falar. Assim lemos:
“Não está mal! – disse de si para si /Hans Castorp/ e sentiu que as feições, os músculos que lhe comandavam a expressão do
rosto já não obedeciam à alma e nada sabiam reproduzir, nem
medo, nem raiva, nem desdém, porque estavam gelados. – E agora?
Descer obliquamente por aqui, à direita, exatamente contra o
vento ...”
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Mas não é tudo. Há que notar a ausência de dualismo na
particularidade dessa composição, contrariando a aparência inicial de um relato descritivo episódico, separado de uma narrativa
com voz monologuista. Posto tratar-se de um relato em romantismo naturista e visionário, como já o constatamos, o objeto deste,
por sua vez, é a nova dignidade dando plenos direitos a Castorp sobre aquela paisagem. A expressão monologuista aparece à medida
em que o narrador torna definitivamente acentuada a ligação entre essa nova dignidade do personagem e a peripécia romanesca,
superando o dualismo que se colocava em perspectiva.
Quer dizer, a arte narrativa do monólogo, é alocada por exigência de compor literariamente essa nova dignidade romântica
do personagem. Se o monólogo serve para isso é porque tudo o que
passa a ocorrer com a chegada e o desencadeamento da tempestade
já é composição da nova dignidade, do elevar-se do personagem a
um plano superior, composição essa que é uma configuração, uma
forma de condensar o caráter romântico (da composição e do personagem), o culto naturista (a simpatia pela montanha sob neve;
as relações sentimentais entre os filhos da civilização e a natureza
selvagem, sentimentalismo esse que será pintado no final, na visão
de um viver fraternal dos filhos do sol); o tema visionário (a inanidade do olhar, o in-forme, pelo qual toda a visão será dormida).
O monólogo, nesse capítulo de Montanha Mágica, de Thomas Mann, intitulado Neve, integra o objeto do relato episódico de
descrição (externo), de tal sorte que, por este objeto e neste objeto
narrativo assim integrado pelo monólogo artístico de Thomas
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Mann, será produzida a ilusão da realidade, e a unidade da narrativa e a coerência do relato serão conseguidos. Tanto é assim que
na passagem seguinte, subsequente ao trecho acima, no qual foi
feita menção ao estado patético do Eu monologuista do personagem, fica evidenciada a conjunção e a confusão de relato e monólogo, de voz narrante e voz monologuista:
“...É mais fácil dizer do que fazer, continuou ofegante, proferindo palavras entrecortadas, a meia voz, enquanto voltava a
pôr-se em marcha. ”
Note que o narrador empregou o reflexivo ‘se’, referindose objetivamente ao personagem desde o ponto de vista externo,
como terceira pessoa, ‘ele’. Por contra, na frase que se segue, já será
empregado o reflexivo ‘me’, indicando a voz monologuista do personagem em cena, sem que, todavia, o narrador nos assinale tratar-se de uma manifestação do personagem, que faz ouvir a sua
voz. Desse modo tão simples, se torna patente a nova figura narrativa, a conjunção e a confusão de voz narrante e de voz monologuista, como se lê:
“..., mas era preciso fazer alguma coisa. Não posso sentarme e esperar. Nesse caso, ficaria coberto por massas hexagonais e
informes, e Settembrini, se me procurasse com a corneta na mão,
haveria de achar-me acocorado aqui, com os olhos vidrados e um
boné de neve pousado de esguelha na cabeça...”
Observe-se que será somente na frase seguinte que o narrador assinala tratar-se de um monólogo, destacando a voz monologuista esquisita do personagem, mas a nova figura narrativa já
fora assim introduzida:
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“... E notou que falava sozinho, de um modo muito esquisito. Proibiu-se, pois, de falar assim, mas fê-lo também a meia voz
e recomeçou, ... falando sem as consoantes labiais ... – Calate e trata de avançar! Prosseguiu, e acrescentou: Parece-me que estás a desvairar e já não tens o cérebro muito claro; é grave, sob todos os aspectos”.
Vemos, portanto, nitidamente, a caracterização de um estado enternecedor, patético, configurando o Eu monologuista, configurando o personagem dotado de voz monologuista e que, por
isso, falava daquele modo esquisito, comovente, embora disso tivesse consciência, mas, ao proibir-se monologuistamente de falar
assim, sinistro, sem as consoantes labiais, o fez falando do
mesmo modo defeituoso.
Tanto mais notado, tal estado patético, que o estar falando sem as consoantes labiais, se fora devido ao fato de
que, por um lado, seus lábios, por efeito do frio glacial e da neve,
estivessem tão pesados que renunciou a utilizá-los, por outro lado,
constituíra, ademais, um modo de expressar-se do qual o personagem já houvera utilizado no passado:
“... o que lhe chamou à memória uma situação já antiga,
em que lhe acontecera o mesmo ...”
É claro que Thomas Mann concebe expressamente e emprega o monólogo interior na composição de Neve, não como mera
técnica, como já pretenderam alguns, mas sim como procedi-

mento artístico imprimindo a qualidade humana patética da nova figura narrativa que cria. Uma figura que
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alcança a lógica mesma da língua (confunde a frase), embora Thomas Mann tenha esquivado de reproduzir em texto a fala
do personagem desprovida das consoantes labiais, o
que, com toda a certeza, seria uma ousadia joyceana.
Seja como for, ao não reproduzir em texto a fala

esquisita, nem descrever os fonemas alterados, é perfeitamente admissível uma carência de expressão artística significativa, que poderá nos esclarecer sobre a origem
e o fim do romantismo de Thomas Mann na Montanha Mágica, ou
de sua ironia nesse romance. Nada obstante, será justamente essa
nova figura narrativa que nos permitirá compreender o modo pelo
qual o leitor pode se deixar levar pela ilusão de realidade. Em
suma: é a força patética da narrativa impondo a plausibilidade do
relato sobre a visão cerúlea de Castorp que faz o leitor deixar-se
levar pela ilusão de que será uma experiência vivida pelo personagem, quando, em fato de romance, será apenas um sonho dormido,
do qual os indícios são disfarçados, e que só ao final da trama será
plenamente revelado como onírico.

O Estado Patético
Desse modo, na sequência subjacente do relato, como se verá
adiante, partindo da caracterização do sentido da objetividade no
seu falar sozinho, o narrador, sutilmente, vai caracterizando a
ambivalência desse estado patético a respeito da realidade:
“..., mas, que fosse grave, do ponto de vista das probabilidades que tinha de escapar, era uma simples verificação crítica /a
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fala monologuista anterior de que ‘parece-me que estás a desvairar’/, vinda, por assim dizer, de uma pessoa estranha, desinteressada, ainda que preocupada. Pelo seu modo e ser, Hans Castorp era
muito inclinado a abandonar-se a essa confusão que queria apoderar-se dele com o aumento do cansaço; Não tomava consciência
dessa tendência e demorava-se a refletir sobre ela...”.
E o narrador torna a dar espaço à voz monologuista de
Castorp, ele mesmo, alternando a voz narrante com ela e, com esse
alternar, acentuando, inclusive para o leitor, o sentimento de profundidade da realidade na difícil situação sob tempestade de neve,
puxando assim o interesse e a curiosidade sobre o desdobramento
da peripécia:
“.... É a consciência alterada de alguém que foi tomado por uma
tempestade de neve e já não encontra o seu caminho – raciocinou
penosamente, pronunciando frases sem ligação, e evitando por discrição, expressões mais claras. – As pessoas que ouvem falar disso
depois imaginam que é horroroso, mas esquecem que a doença – e
o seu estado de falar esquisito é, de certo modo, uma doença – domina a sua vítima de maneira a poder entender-se com ela...”.
Podemos ver, então, o monólogo interior ultrapassando o
simples reflexo da situação para nos revelar a vida interior do personagem, sua memória de uma situação já antiga, em que lhe acontecera falar sozinho de um modo muito esquisito, bem como sua letargia, sua lenta capacidade para refletir sobre sua situação de deficiência fonética. E a voz monologuista desse Eu letárgico de Cas-
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torp prossegue, e ele com dificuldade, com as frases confusas reproduzidas em texto, como se lê na passagem abaixo, fala sozinho sobre sua própria letargia:
“.... Há diminuições de sensibilidade, narcoses benéficas,
expedientes naturais, sim, perfeitamente.... Mas é preciso combatelas, uma vez que têm duas faces e são equívocas no mais alto grau.
A sua apreciação depende do nosso ponto de vista. São proveitosas
e benéficas quando o caminho foi perdido para sempre; são muito
prejudiciais e perigosas, por menor que seja a esperança de regressar, como no meu caso, que não penso que, no meu coração que palpita tumultuosamente, não tenho a mínima intenção de deixar cobrir-me por esta cristalometria estúpida e regular /a neve/ .”
Sem dúvida, nessa caracterização do patético tirado do
capítulo Neve, de Montanha Mágica, adverte-se que Thomas
Mann está nos apresentando, como já o antecipáramos nas linhas
iniciais dessa análise, ao mencionar a poética, não somente seu romantismo com imagem naturista e visão cerúlea, mas a sua mirada do existente, sua compreensão do homem obnubilado.
Certo que Ernst Bloch já nos orientara a respeito disso.
Trata-se de uma mirada claramente em acordo com o pathos do
entontecimento à época dos anos de 1920. A obnubilação não é criticamente produzida, nem pelo automatismo do entendimento burguês, nem pelo fenômeno cultural da distração, imposto com a acelerada modernização e intenso crescimento industrial – e que, posteriormente, levará à cultura de massas (estandardização), mas
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nessa narrativa de Thomas Mann, é uma letargia natural, imanente ao naturismo cultuado do debilitado, simplesmente, uma situação já antiga.
E o narrador prossegue na alternância com a voz monologuista do personagem:
“De fato, sentia-se já bastante esgotado e, em modo confuso e febril, ia debelando a incipiente perturbação de seus sentidos.
Não se assustou, assim, como o teria feito se houvera estado em seu
juízo, quando notou que se afastara novamente da pista plana /o
que acentuará sua descoordenação/ dessa vez, provavelmente na
direção oposta, onde o declive era mais forte, porque tornara a descer, com o vento oblíquo contra si. Embora isso fosse errado, parecia-lhe mais cômodo agir assim, pelo menos por enquanto. ...” / E o
Eu monologuista de Castorp chega a expressar essa descoordenação:/ “.... Não faz mal – pensou. Um pouco mais abaixo voltarei a
tomar o rumo certo. E foi o que fez, ou julgou fazer, ou talvez sequer
o acreditasse, ...”/ e aí temos uma ponta de ironia do narrador para
com seu personagem entontecido/ “... ou (o que era ainda mais inquietante) começava a ser-lhe indiferente fazê-lo ou não. Tal era o
efeito daquelas equívocas diminuições da sensibilidade contra as
quais Hans Castorp se debatia apenas debilmente...”.
Mas a caracterização do estado patético, no marco daquela situação insustentável sob a neve e a borrasca, prossegue,
com a voz narrante prevalecendo:
“... A mescla de emoção e fatiga que formava o estado familiar e constante de um pensionista /do Berghof/ cuja aclimataWebsitio Produção Leituras do Século XX
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ção consistia no hábito de não se habituar /este era o lema de Castorp/ intensificara-se nos seus dois componentes /emoção e fatiga/
de tal maneira que já podia falar-se, não, de uma luta pela reflexão
contra esses desfalecimentos...”.
E dado a carência de expressão artística significativa, que
assinalamos em parágrafo anterior, e posto em face dos desfalecimentos ou ausências sonolentas de Castorp, Thomas Mann é levado mais uma vez a insistir nas explicações para o personagem (o
que só favorece a ironia), deixando sem aproveitamento nem desenvolvimento algum, em sua caracterização do estado patético,
aquela compreensão de que “o falar sem consoantes labiais”
já fora utilizado pelo personagem no passado, e que se atualizara
em consonância com a imensa fatiga do mesmo, na situação glacial
da tempestade de neve. Desse modo, chega-se ao paroxismo de impor um “sentido ou não sentido figurativo”, uma imagem estranha
ao verdadeiro estado patético do personagem, para formular uma
explicação para tais ausências sonolentas.
***
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