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Paul Strathern lecionou fi losofi a e matemática e atual-
mente vive e escreve em Londres. É autor das bem-su-
cedidas séries fi lósofos em 90 Minutos e cientistas em 
90 Minutos, também publicadas pela Zahar. Vencedor 
do Prêmio Somerset Maugham, escreveu ainda livros 
de história e viagem, bem como cinco romances. Tem 
artigos em muitas publicações, incluindo o Observer e o 
Irish Times. 

SOBRE O AUTOR
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Em 23 de outubro de 1902, Franz Kafk a, então com 19 
anos, assistiu a uma palestra na Universidade Alemã de 
Praga dada por um colega chamado Max Brod. A pales-
tra intitulava-se “Schopenhauer e Nietzsche”, e Brod 
insistia que Nietzsche era uma “fraude”. Isso incomo-
dou Kafk a a tal ponto que, superando sua timidez habi-
tual, ele se aproximou de Brod depois da exposição.

Enquanto caminhavam para casa através das ruas 
de Praga, a conversa transformou-se numa discussão. 
Os dois descobriram rapidamente que partilhavam um 
profundo interesse por literatura e uma atitude ambi-
valente em relação à sua condição comum de judeus. 
Esse foi o início de uma amizade que se prolongaria por 
toda a vida de Kafk a – e para além dela. Brod viria a ser 
o amigo mais próximo de Kafk a e o único verdadeira-

INTRODUÇÃO
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mente íntimo. Iria se tornar também, de uma maneira 
totalmente inesperada, o seu salvador.

Kafk a e Brod formavam uma dupla absurda. Kafk a 
era um jovem moreno e bonito, alto e magro, que costu-
mava usar um elegante terno azul que, nas palavras de 
Brod, era “tão discreto e reservado quanto ele mesmo”. 
Brod, por outro lado, era um baixote corcunda e alvoro-
çado, cujo corpo deformado era coroado por uma cabeça 
grande demais. Embora estivesse apenas no primeiro ano 
da universidade, Brod já se estabelecera como um prodí-
gio. Escrevia poesia e havia anunciado que se tornaria um 
escritor; era um pianista respeitável, compunha; e falava 
várias línguas. Apesar de sua aparência nada atraente, ele 
havia se tornado também um incansável mulherengo. Ka-
fk a, de sua parte, cursava o segundo ano, mas parecia não 
ter nenhuma ideia do que era ou do que desejava se tor-
nar. Ingressara na universidade em química, abando-
nada após duas semanas. Matriculara-se então para es-
tudar “letras germânicas”, um curso geral abrangendo 
a língua, a literatura e a cultura alemãs. Logo, porém, 
desencantado com a atitude de triunfalismo germânico 
adotada pelos professores, abandonou esse curso tam-
bém. Segundo Brod, “ele começou a estudar Direito 
com alívio, porque era o curso que envolvia o objetivo 
menos rígido, ou a mais ampla gama de possibilidades 
– isto é, o curso que lhe permitia adiar por mais tem-
po uma tomada de decisão e de todo modo não exigia
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nenhuma grande prioridade.” A opinião de Kafk a so-
bre os estudos do Direito era desiludida como sempre: 
“Intelectualmente, alimentei-me exclusivamente de 
serragem – serragem, aliás, que já havia sido mascada 
por milhares de maxilares antes de mim.”

Após se formar na universidade, Kafk a trabalhou 
como consultor jurídico para uma companhia de segu-
ros, enquanto tentava escrever à noite e em seu tempo 
livre. Tornando-se cada vez mais recluso, começou a 
exibir crescente fraqueza de caráter. Juntamente com 
sua indecisão, desenvolveu todo tipo de queixas hipo-
condríacas, sofrendo tanto de insônia quanto de uma 
incapacidade crônica de se autoafi rmar. Lado a lado 
com esses defeitos, porém, exibia uma força extraor-
dinária. Desenvolveu a capacidade excepcional de ob-
servar a si mesmo com serena objetividade, e cultivou 
essa capacidade em sua escrita, onde ela se manifestava 
de uma forma metafórica cada vez mais original. Sua 
obra mais característica e vigorosa é A metamorfose,
que se inicia assim:

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos 
intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfose-
ado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas 
costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a 
cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por 
nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes 
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a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numero-
sas pernas, lastimavelmente fi nas em comparação com 
o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas 
diante dos seus olhos.

— O que aconteceu comigo? — pensou.
Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto 

humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia 
calmo entre as quatro paredes bem conhecidas.

Com o passar dos anos, a repulsa que Kafk a sentia 
por si mesmo aumentou. Incapaz de tomar a decisão de se 
casar ou de abandonar o emprego, começou a sofrer de 
uma anorexia debilitante, e sua hipocondria passou a ser 
acompanhada por doenças reais. Continuou a escrever, 
a um grande custo psicológico, mas manteve-se pratica-
mente um fracasso. Seu amigo Max Brod, por sua vez, ia 
de sucesso em sucesso, produzindo romances à razão de 
mais de um por ano, alcançando prestígio internacional 
e, apesar de ter se casado, continuava a se envolver numa 
sucessão de casos românticos. Sua capacidade de falar 
tcheco, língua subestimada pelos habitantes germanó-
fonos da Tchecoslováquia, o levou a divulgar o escritor 
tcheco Jaroslav Hasek, promovendo sua obra-prima cô-
mica e subversiva, O bom soldado Schweik, um precursor 
de Ardil 22 ambientado no Exército austro-húngaro du-
rante a Primeira Guerra Mundial. O conhecimento musi-
cal de Brod levou-o a difundir a obra do pouco renomado 
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compositor Leos Janacek, hoje amplamente considerado 
o principal compositor tcheco de sua geração. Ao mesmo 
tempo, Brod nunca esqueceu seu querido amigo Kafk a, 
embora seus esforços para promover sua obra tivessem 
bem pouco resultado. Apesar do sucesso literário e da 
elevada opinião que tinha de si mesmo, Brod começou 
a suspeitar – e a declarar publicamente – que a obra do 
amigo neuroticamente retraído era melhor que a sua, e na 
realidade superior a tudo que estava sendo publicado em 
língua alemã. Era uma aclamação generosa para um es-
critor completamente desconhecido, que vivia num lugar 
atrasado e provinciano durante um dos mais importantes 
períodos da literatura alemã – cujos astros reconhecidos 
naquele momento incluíam escritores do naipe de Tho-
mas Mann e Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse e Ber-
told Brecht.

Em 1922 Kafk a havia se tornado patologicamente 
reservado e perseguido pela angústia. Desesperado com 
sua vida, seus escritos e seus hábitos autodestrutivos, 
considerava-se fadado a “uma batalha de aniquilação”. 
E concluía: “Meus rabiscos ... nada mais são que mi-
nha própria materialização do horror. ... Deveriam ser 
queimados.” Nesse estado de espírito, com seu corpo 
sucumbindo agora à tuberculose, ele escreveu a Brod:

Caro Max, talvez dessa vez eu não volte a me levantar; 
após o mês de febre pulmonar o início de pneumonia é 
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bastante provável, e escrever isto, embora tenha algum 
poder, não impedirá o fato. ...

Continuava contando a Brod “minha última von-
tade com relação a tudo que escrevi”. De todos os seus 
escritos, só considerava “válidos” meia dúzia de textos 
impressos. Mas estes nunca deveriam ser reimpressos, 
e sim deixados para “desaparecer completamente”. 
Quanto ao resto,

todas as outras coisas que escrevi (em periódicos, jor-
nais, manuscritos ou cartas) devem sem exceção, e con-
tanto que possam ser obtidas ou recuperadas a partir 
dos endereços ... tudo isso deve sem exceção ser quei-
mado, de preferência sem ser lido (não lhe impedirei de 
olhá-lo, preferiria que não o fi zesse, mas de todo modo 
ninguém mais deve vê-lo) – peço-lhe que queime tudo 
o mais depressa possível ...

Dois anos depois, com apenas 40 anos, Kafk a mor-
reu de tuberculose. Brod viu-se num dilema. Acreditava 
profundamente na qualidade da escrita de Kafk a, mas 
havia feito uma promessa solene ao amigo tão querido. 
Felizmente para a posteridade, decidiu quebrá-la.

Mas isso não foi tudo. Brod acabou conseguindo 
publicar todas as obras de Kafk a. Uma por uma, elas pas-
saram praticamente despercebidas. Brod deu-se então 
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ao trabalho de escrever uma longa e detalhada biografi a 
de seu grande amigo, publicada em Praga em 1937. Um 
ano depois, os nazistas invadiram a Tchecoslováquia, e 
nos anos seguintes da Segunda Guerra Mundial a cul-
tura germano-judaica da Europa Central (Mitteleuropa) 
desapareceu no Holocausto. Brod conseguiu fugir para 
Israel, onde, depois da guerra, continuou a divulgar 
incansavelmente a obra de Kafk a enquanto escrevia a 
sua própria. Isso teria um resultado irônico. Quando 
Brod morreu, em 1968, sua obra consistia em cerca de 
75 volumes inteiros, bem como literalmente milhares 
de artigos, poemas e ensaios. Contudo, nessa altura eles 
estavam em grande parte esquecidos. Max Brod era in-
ternacionalmente famoso unicamente em razão de sua 
biografi a de Franz Kafk a e da generosa divulgação que 
fi zera do amigo morto havia tanto tempo.




