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EEu estava trabalhando num fi lme para televisão sobre Kafka, em 1978, 

quando deparei com as anotações sobre cinema em seus primeiros diários 

e cartas. Todas as anotações eram muito dispersas, vez por outra lacôni-

cas e enigmáticas. Mas, apesar do caráter esporádico, o tom empolgado, 

passional e ocasionalmente melancólico sugeria a associação de emoções 

intensas à experiência de Kafka em suas idas ao cinema. Curiosamente, 

esses comentários cessavam quase por completo no fi m de 1913.

A partir do momento em que comecei a me interessar mais pro-

fundamente pelo assunto, fiquei surpreso com o estranho desinteres-

se manifestado pelos eruditos. Era evidente que o valor dúbio do ci-

nema como fonte de informações impedia os estudiosos da literatura 

sequer de tentar fazer uma investigação mais detalhada. À primeira 

vista, o rumo que a pesquisa teria de seguir não me pareceu excep-

cionalmente complicado. Seria uma simples questão de comparar as 

notas de Kafka — que eram esparsas, mas tinham a precisão das ano-

tações de um contador — com os anúncios da imprensa cotidiana, a 

fim de identificar os filmes. Como algumas das idas ao cinema haviam 

ocorrido durante viagens feitas por Kafka quando solteiro, em com-

panhia de Max Brod, pareceu natural revisitar alguns lugares — Mu-

nique, Milão, Paris. Com os anos, porém, a pesquisa revelou-se uma 

empreitada bastante complexa.

Aos poucos, o que havia começado como pura curiosidade evoluiu 

para um típico trabalho detetivesco, impulsionado pelas imagens e tex-

tos que iam emergindo de arquivos e coleções particulares. Em 1983 tive a 

Prefácio   

Porque no cinematógrafo — esse é seu valor infi nito e sua 
vantagem, comparado ao palco — toda a maçante realidade 
parece ser varrida para longe.

ALFRED POLGAR, 1912
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possibilidade de divulgar os re-

sultados preliminares na revista 

Freibeuter, e alguns anos depois 

publiquei descobertas comple-

mentares no anuário suíço in-

titulado Cinema e no jornal fran-

cês Trafi c.

Na maior parte do tempo, 

eu ia realizando minha pesqui-

sa à sombra de meu trabalho 

como ator de cinema, sempre 

que surgiam as oportunidades. 

Esse período, que se estendeu 

bastante, colocou-me em con-

tato direto e epistolar com pes-

soas cuja memória arquivística 

só se revelou gradualmente, ao 

longo de intervalos extensos e 

encontros reiterados.

Quanto mais material eu conseguia encontrar, mais difícil se 

tornava verificar se certos filmes de fato já não existiam. O falecido 

historiador do cinema suíço Fritz Güttinger, que me ajudou de todas 

as maneiras concebíveis, tinha uma expressão irônico-fatalista para 

designar esse fenômeno: “a história das lacunas do cinema”.

A redescoberta do fi lme sionista Retorno a Sião (Shivat Zion) foi um 

exemplo vívido desse tipo específi co de enigma comprobatório. Depois 

de um começo frustrado, atrás de um vago palpite, fui procurar o fi lme 

nos Arquivos Cinematográfi cos de Praga. No regime do socialismo bu-

rocrático, a busca de um fi lme sionista era algo bastante arriscado. Além 

disso, minha condição de pesquisador não registrado não era exatamen-

te apropriada para me propiciar um trânsito rápido nos arquivos zelo-

samente guardados. Aos poucos, numerosas cartas de referência, gen-

tilmente fornecidas por Enno Patalas, do Museu de Cinematografi a de 

Munique, e por Eva Orbanz e Hans-Helmuth Prinzler, da Stiftung Deuts-

che Kinemathek, facilitaram meu acesso às fontes em Praga. No fi nal, foi 

Fotogramas de uma seqüência de Retorno 
a Sião (Shivat Zion), discutido no capítulo 
“Tarde, fi lme palestino”.
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Ždenek Štábl, o falecido historiador dos fi lmes mudos de Praga, que, em 

1987 — depois de eu lhe mostrar repetidamente todas as descrições que 

havia compilado desse fi lme —, súbita e “prontamente”, em suas pala-

vras, recordou-se de algumas imagens e tomadas. “Conheço esse fi lme”, 

disse-me. “Está no arquivo de cinema daqui. Até este momento, eu nunca 

soube que ele se chamava Shivat Zion.” Mesmo assim, ainda demorou al-

gum tempo para que eu mesmo pudesse assistir à cópia — extremamen-

te bem restaurada.

No inverno de 1984, em Verona, fazia muito tempo que eu procurava 

sem qualquer sucesso uma ilustração do Cinema Calzoni, desaparecido 

há longa data. É provável que tenha sido nesse cinema que, em 1913, Kafka 

assistiu a um fi lme que o comoveu até as lágrimas. Já não sei dizer que 

freqüentador amável de Verona encaminhou-me, numa noite de dezem-

bro, para Pino Breanza, um pa-

deiro cuja barraca fi ca na Piazza 

d’Erbe e que é um historiador 

altamente respeitado do lugar. 

Mal ouviu meu pedido, o signore 

Breanza precipitou-se para sua 

casa, abandonando a barraca, 

e voltou logo em seguida, com 

um sorriso radiante, entregan-

do-me uma fotografi a original 

do cinema em questão. Em ou-

tra oportunidade, foi o respei-

tável ex-chefe de restauração da 

Cinémathèque Française, Vin-

cent Pinel, quem me ajudou a 

localizar uma fonte que eu jul-

gava perdida. Muito depois de 

eu haver abandonado a espe-

rança de algum dia encontrar 

uma só imagem de A demolidora 

de corações (La broyeuse de coeurs), 

cujo fantasma assombra uma 

Alguns fotogramas de uma seqüência descar-

tada no laboratório da Cinémathèque Française, 

onde  Vincent Pinel restaurou A demolidora 

de corações, fi lme discutido no capítulo 10.
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das cartas de Kafka a Felice, Pinel levou-me ao caldeirão das feiticeiras 

da cinemateca — o laboratório de restauração —, onde duas mulheres 

com enormes luvas de borracha pescaram alguns rolos de fi lme de um 

verdadeiro ninho de rato de negativos, examinaram-nos contra a luz, 

e a “demolidora de corações” apareceu diante de mim em toda a sua 

translúcida beleza.

Só quando todas as fotografi as, fotogramas, descrições de progra-

mas e anúncios fi caram expostos diante de mim, como um álbum de 

fotografi as arbitrariamente montado, é que pude ao menos pensar em 

decifrar o texto. Por “texto” kafkiano refi ro-me aos diários e cartas, sobre-

tudo às cartas a Felice, e não à fi cção. Os comentários de Kafka sobre o 

cinema, tal como compilados por Gustav Janouch, não tinham o menor 

interesse para minha investigação.

Franz Kafka bancou o cinéfilo numa sala de projeção para homens 

solteiros a que se dirigiu repetidamente, com melancólica espirituosi-

dade, na companhia de Max Brod e outros amigos de Praga, até 1912-13. 

As imagens que se espalharam ao longo de anos, e que são aqui relem-

bradas, formam os cenários em meio aos quais se pode identificar o 

retrato de Franz Kafka como freqüentador assíduo de cinema. Não é à 

toa, com certeza, que os comentários kafkianos mais longos sobre o 

tema dos filmes e das idas ao cinema se encontram em suas cartas da 

madrugada a Felice Bauer. Ela era sua platéia privilegiada; foi para ela 

que Kafka projetou suas aventuras sonambúlicas na gigantesca tela 

de sua correspondência.

Naturalmente minha pesquisa não está isenta de alguns pres-

supostos. Baseou-se nos resultados das pesquisas biográficas feitas 

sobre Kafka, sobretudo no trabalho grandioso e pioneiro de Klaus 

Wagenbach e Hartmut Binder, assim como na edição crítica da obra 

kafkiana.

Pelas inúmeras sugestões, palavras de encorajamento e assistên-

cia prática e teórica, sou grato — além das pessoas já mencionadas 

— a Bettina Augustin, Werner Birett, Henryk Broder, Karel Cerny, Mar-

guerite Engberg, Jeannine Fiedler, Maria Gazzetti, Michael Glasmeier, 

Marlis Gerhardt, Nurdan Kling, Annelen Kranefuss, Jean Lemagny, 

Vladimir Opelka, da Filmnovy Ustav Prag, sir Malcolm Pasley, Christa 
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Schabaz e Pavel Scheufl er, e ainda à Stiftung Deutsche Kinemathek de 

Berlim e a Herr Ullmann, do Museu de Cinematografi a de Munique. Um 

agradecimento especial vai para meu amigo Hans-Gerd Koch, da Kafka 

Forschungsstelle Wuppertal, que me ajudou reiteradamente com suas 

“instruções”. Sou grato pela paciência, pelo trabalho árduo e pelo senso 

de proporção da Rowohlt Verlag, nas pessoas de Delf Schmidt, Andreas 

Anter e Joachim Düster.


