
A LUTA COM O «MIRI4P0DE DE MIL BRAÇOS 
E MIL CABEÇAS» 

REFLEXÕES SOBRE A ESTRUTURA DIALÉCTICA 
DA OBRA DE A L F R E D DÕBLIN, TOMANDO BERGE MEERE 

UND GIGANTEN COMO PARADIGMA 

Berlin Alexanderplatz constitui o único êxito literário, 
a única obra verdadeiramente conhecida de Alfred Dõblin, 
à qual o nome do Autor foi — e ê — habitualmente ligado. 
As afirmações de Dõblin em Schicksalsreise — «Sie hatten mich 
auf eine Formei gebracht: Schriftsteller des Milieus, der 
Unterwelt, der Berlíner Unterwelt» (^), «ich hatte irgend 
einen Namen, der sich an das Wort Berlin Alexanderplatz 
knüpfte (^) —, continuam a ser, ainda hoje, em grande parte 
válidas. 

Mas a exegese dõbliníana deve, evidentemente, analisar 
a obra numa perspectiva global, para a qual a óptica de 
Berlin Alexanderplatz não pode ser suficiente. 

Um aspecto fundamental parece-me ser a verificação de 
que, em toda a obra do Autor, uma determinada mundividência 
permanece constante: o homem surge como um ser proble
mático, que vive uma relação difícil — alienada, «fracturada» — 
com a natureza — também com a sua própria — e com o divino. 
Esta relação problemática homem-mundo domina o pensamento 
do Autor em todas as fases da sua evolução. As variações que 
se verificam, e que são, nos diferentes casos, de maior ou 
menor profundidade, devem-se ao facto de o Autor se mani
festar de modo diverso quanto à possibilidade de uma síntese, 
ainda que parcial: Dõblin oscila entre a esperança do que o 

O SchicJcsalsreise, Bericht und Bekenntnis. Francoforte, 1949, p. 456. 
(2) Ibid., p, 454. 
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homem possa, por si mesmo, realizar-«se», e por outro lado 
a idéia pessimista, por vezes desesperada, da impossibilidade 
de superar a «fractura» entre o homem e o mundo, o homem 
e ele próprio. O pensamento do Autor desenvolve-se entre estas 
duas posições extremas, que encontraram a sua concretização 
mais perfeita em Manas e no romance presente. 

Berge Meere und Giganten parece-me revestir-se de impor
tância central porque a luta do sujeito com uma realidade 
que — seja ela «Deus» ou a «natureza» — lhe nega a possi
bilidade de uma síntese, é descrita nesta obra com particular 
veemência. 

A mundividência positiva de Manas surge na obra como 
um momento isolado, O pessimismo, o cepticismo e o desespero 
não estão nunca ausentes, em todos os outros livros. Note-se 
todavia que, no pensamento dialéctico dõbliniano, os factores 
negativos são eo ipso inseparáveis dos positivos, como os 
positivos dos negativos: assim, por exemplo, a visão céptica 
não é nunca inteiramente sem saída, já que admite uma certa 
abertura, em direcção à esperança. 

A incessante preocupação do Autor com o problema da 
síntese de posições negativas e positivas é sintomática de que 
esta não foi jamais conseguida. Neste ponto discordo de 
K. MüUer-Salget que, em Alfred Dõblin — Werk und Entwick-
hing (^) defendeu a tese de que, nos anos vinte, Dõblin con
seguira a síntese procurada, A tentativa dessa síntese continua, 
de facto, a ser o tema das obras posteriores (e já por este 
facto a tese de MüUer-Salget não seria plausível). 

Posições e factores negativos (embora contrapostos aos 
positivos) estão patentes ao longo da obra toda. Analisar 
esta perspectiva —de que Berge Meere und Giganten é o 
exemplo mais flagrante — significa assim tematizar os fun
damentos de toda a produção do Autor; a mundividência deste 
romance tematiza a estrutura fundamental do pensamento 
dõbliniano que, através de todas as modificações, se mantêm. 

Na dedicatória a Berge Meere und Giganten Dõblin inter
pela directamente — como se de um «tu» se tratasse — o objecto 
da sua reflexão, que será o tema da obra. Este objecto, em 

(̂ ) K. MLXLER-SALGET, Alfred Dõblin — Werk und Entwicklung. 
Bona, 1972. 
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último caso compreendido como uma instância religiosa, ê a 
realidade total do universo, na sua multiplicidade, no seu 
complexo sistema de relações. «Tausendfuss Tausendarm Tau-
sendkopf» («Miriápode de Mil Braços e Mil Cabeças») é o nome 
que o Autor lhe atribui, exprimindo plasticamente através 
da figura mítica o caracter problemático do objecto, e a difi
culdade da sua aproximação, 

«Was tue ich, wenn ich von dir spreche, Ich habe das 
Gefiihl, ais dürfte ich kein Wort von dir verlauten lassen, 
ja, nicht zu deutlich an dich denken. Ich nenne dich 'du', ais 
wárst du ein Wesen, Tier Pflanze Stein wie ich. Da sehe ich 
schon meine Hilflosigkeit und dass jedes Wort vergeblich 
ist» (*). 

A impossibilidade de definição apresenta-se no texto como 
constitutiva da essência do objecto a definir: todas as palavras 
são, em relação a ele, inadequadas, e a própria tentativa de 
definição — de aproximação pelo pensamento e pela palavra — 
é sentida como transgressão, isto é, como profanação ou culpa. 

A insuficiência, ou inadequação, das palavras, e o terror 
de as utilizar, dão origem às sucessivas hesitações termino-
lógicas do Autor, que experimenta fórmulas várias, sem se 
fixar em nenhuma, oscilando entre o singular e o plural, 
entre a apóstrofe directa — «du, ihr» — e a referência índi-
recta — «er»: «Jetzt spreche ich — ich wíll nicht du und ihr 
sagen — von ihm, dem Tausendfuss Tausendarm Tausend-
kopf» (s). 

A figura assim designada surgirá ainda, no decorrer do 
texto, sob outros nomes, mas permanecerá sempre finalmente 
«inominada» — «Tausendnamige Namenlose». Os termos nega
tivos em que o Autor freqüentemente se lhe refere exprimem 
a sua conotação aterradora: «Ich wíll nicht wagen euch nahe 
zu treten, ihr Ungeheuer, Ungeheuren; mit Angst habe ich 
mich von euch entfernt [.. .]. Immer habe ich euch [...] ais 
Schreckliches in einem dunklen Winkel des Herzens gehabt» (<'). 

O «terror» nasce do sentimento da incapacidade do sujeito, 
da sua impossibilidade de afirmação perante o objecto (que 

(*) Berge Meere und Giganten. Berlim, 1924, p. 5. 
(5) Ibid. 
(») Ibid. 
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se traduz na adopção de uma atitude passiva: «ich bin nur 
eine Karte, die auf dem Wasser schwimmt» ( ') , nasce do 
sentimento de insegurança do sujeito: na verdade, este trans
forma-se, através da passividade, em «objecto» — «was habt 
ihr mit mir vor. Was bin ich euch» («) —, e, inversa
mente, o objecto adquire uma posição de sujeito: «Ihr hebt 
mich, t ragt mich, zerreisst mich (^). Ê a perda da posição 
do sujeito, em favor do objecto, a neutralização da capacidade 
de afirmação perante aquele, que é sentida como «perigosa». 
À aproximação excessiva, à «culpa» contra a interdição de 
«olhar» e «nomear», corresponde o «castigo» de ser fulminado 
pelo objecto: «In meiner Demut vor euch war Angst vor 
Láhmung und Betãubung» (^''). 

E no entanto a dedicatória — como o romance que ela 
anuncia — é uma tentativa, sempre de novo repetida, de «olhar» 
e «nomear» esta figura aterradora que se situa para além 
da visão e não cabe em nome algum. 

Mais: todas as obras anteriores foram igualmente já, 
segundo Dõblin, sucessivas aproximações desta figura, que, 
como se verifica, ocupa um lugar central nas preocupações 
do Autor: «Ich habe schon vieles geschrieben. Nur herum-
gegangen bin ich um euch» (" ) . 

A parte mais extensa da dedicatória é constituída pela 
enumeração de uma série de fenômenos e situações que teori
camente fornecem uma imagem ou modelo da totalidade, 
Porque o objecto em questão cobre, finalmente, «tudo»: está 
na água e no fogo, na pedra e no vento, nas combinações 
dos elementos da física e da química, na luz do dia, no retum-
bar dos carris, nas incontáveis árvores, flores, raízes, folhas 
de erva (^^), 

Está — ou é ? Na verdade as fronteiras entre imanência 
e transcendência diluem-se: a entidade designada como «Tau
sendfuss Tausendarm Tausendkopf» ora parece coincidir com 
o próprio fenômeno ou processo — «was schwirrender Wind 

(') Ibid. 
(«) lUd. 
(») Ibid. 
(-") Ibid. 
(") Ibid. 
(") Ibid., p. 5-6. 
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ist» (̂ )̂ — ora parece ultrapassar, como transcendência, a 
infinita multiplicidade em que se desdobra. 

Digno de nota é ainda o facto de a enumeração dos 
elementos constitutivos do objecto incluir, ao mesmo tempo, 
o «universo» (nas suas múltiplas epifanías) e o «eu»: também 
o Autor «enfileira» com os «miríades de coisas e seres» (̂ *) 
referidos, da esfera animal vegetal e mineral —«weicher 
Boden Schilf See Karpfen im Wasser Grãser Sand Sonnen-
licht...» (^^)—sem que nenhum estatuto diferente da esfera 
do simplesmente natural seja atribuído à figura humana, 

O caracter antitético dos elementos constitutivos do 
objecto torna-se, por outro lado, aparente: o «Tausendfuss 
Tausendarm Tausendkopf» é calor e frio, perseguidor e presa, 
forma e transformação, imobilidade e movimento, e — embora 
o texto o não refira expressamente — multiplicidade e unidade, 
na medida em que, através das infinitas metamorfoses do 
múltiplo, é um único processo que se descreve: porque não 
existe nenhum «exterior», nenhuma coisa é concebível fora dele, 

A presença de contrários e a enumeração, teoricamente 
ilimitada, dos elementos seriados pelo Autor, aponta para 
uma imagem de pujança, plenitude, ou mesmo de excesso, 
O objecto perante o qual o sujeito se define por contraste 
como «ein winziges Stück Raum» C'^) está infinitamente para 
além de toda a medida humana, e é por isso sentido como 
«mistério insondável», O sentimento do mistério, do terror e 
veneração perante ele, a consciência da incapacidade do sujeito, 
são característicos do sentimento religioso, como Monique 
Weyembergh-Boussart assinalou (^0- Note-se, contudo, que, 
contrariamente à perspectiva desta autora, não existe no 
texto — como aliás em toda a obra de Dõblin — uma esfera 
especialmente reservada ao «divino»: profano e sagrado, sujeito 
e objecto, natural e sobrenatural, são reunidos numa mesma 
consciência de unidade. Assim, a física não está inteiramente 
separada da metafísica, e não é nítida a cisão entre imanência 

(«) Ibid., p. 5. 
(") Ibid., p. 6. 
O Ibid. 
(") Ibid. 
(") M. W^EYEMBERGH-BOUSSART, Alfred Dõblin — Seine Religiositat 

in Persõnlichkeit und Werk. Bona, 1970, p. 14-16. 
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e transcendência. O «divino» pode conceber-se como coincidente 
com a «natureza», mas a extensão do termo «natureza» terá 
de se considerar absoluta, isto é, a totalidade da existência 
possível, interior e exterior ao sujeito. 

É porque o conceito de «divino» não está, para o Autor, 
dissociado desta esfera indiferenciada, sincrética, que, no 
artigo Notas a Berge Meere und Giganten, Dõblin emprega 
indistintamente como sinônimos «Weltwesen», «Natur», «Gott>, 
sem que nenhum destes conceitos traduza satisfatoriamente 
o «furchteinflõssendes Rátsel» que é o objecto da dedicatória 
e do romance: 

«Ich sage immer Natur. Es ist nicht dasselbe wie 'Gott'. 
Es ist dunkler, ungeheurer ais Gott. Das volle schwirrende 
Gteheimnis der Welt, Aber doch etwas von 'Gott', Es scheint 
mir richtig, dass man sich diesem furchteinflõssenden Rátsel 
nur mit Schuhen in der Hand und nur selten nãhert» (^^). 

A dedicatória suspende-se num gesto de adoração a estas 
«forças obscuras», cuja figuração mítica no presente texto 
é provavelmente, segundo Walter Muschg, inspirada nos versos 
iniciais do Rig Veda: «Tausendkopfig ist das hõchste Wesen,/ 
Tausendáugig und Tausendnamig,/Es ist Vergangenheit und 
Zukunft/und ist der Schõpfer aller unsterblichen und sterb-
lichen Kreaturen» í^^). 

A atitude do Autor perante este «ser supremo», se não 
é a da criatura perante o criador — (embora também esta 
possa estar sugerida no texto: «ihr Ungeheuren [.. .], die mich 
auf die Welt getragen haben, dahin, wo ich bin und wie ich 
bin») (-°) — é pelo menos a da «parte» ou «fragmento», do 
«winziges Stück Raum» perante uma totalidade que o engloba, 
mas também infinitamente o ultrapassa, Ã posição activa do 
sujeito que, apesar do «interdito», se aproxima do objecto 
para o «nomear», e portanto para o «dominar» pelo pensamento 
e pela palavra — «jetzt spreche ich (...) vom Tausendfuss 
Tausendarm Tausendkopf» (^^) — sucede-se de novo a posição 

(") Bemerknngen zu Berge Meere und Giganten. In : Aufsátze sur 
Literatur. F r iburgo ^Br., 1963, p. 350. 

('") WALTER MUSCHG, Posfácio a Munas. F r iburgo/Br . , 1961, p. 385. 
(=") Berge Meere und Giganten, loc. cit., p. 5. 
(-•') Ibid. 
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passiva, da «adoração», da «oração», em que se exprime não 
a visão do sujeito, mas a glória do objecto. O romance que 
se segue ê um «cântico» ao mistério inacessível e aterrador 
do universo: «Ich — betete. Mein Buch war [... ] ein Bekennt
nis, ein besànftigender und feiernder Gesang auf die grossen 
Muttergerwalten» (^^). 

Esta atitude religiosa é considerada pelo Autor, quando 
em 1949 olha retrospectivamente a sua obra, como uma carac
terística fundamental de toda ela: 

«Er wusste schon friih [... ] von dem Geheimnis — von 
dem Geheimnis der Existenz der Welt. E r wusste [...], dass 
es vor dem Geheimnis nur eine einzige menschliche Bewegung 
gibt, das Hinsinken. Dies war mir vertraut. Und wenn ich 
von der Natur schrieb und sie durchdachte, hatte ich nur 
im Sinne, mich diesem Geheimnis zu náhern, und ihm meine 
Verehrung zu weisen. Und an dieser Verehrung liess ich alie 
meine Werke teilnehmen. Alie meine Abenteuer und Fahrten 
geschahen unter diesem Zeichen, In gewisser Weise waren sie 
alie Gebete» (2=»), 

A «adoração», a veneração religiosa característica da 
dedicatória e do romance, não resolve, contudo, o que, de modo 
recorrente mas inconfessado, constitui o verdadeiro problema 
com que o Autor se debate: a ambivalência, isto é, a presença 
do «mal» no divino. 

A tentativa de vencer este aspecto negativo, e o conse
qüente estabelecimento de uma relação já não de angústia, 
mas de harmonia, entre o sujeito e o objecto, é a intenção 
secreta da luta de Dõblin, ao longo de toda a obra, com o 
adversário «sem nome» que, no texto citado, designou como 
«Tausendfuss Tausendarm Tausendkopf». É porque a face 
negativa da figura não é jamais superada — nem mesmo 
quando o Deus cristão ocupa o lugar do «Tausendfuss»... — que 
a luta se renova, livro após livro. 

As Notas do Autor sobre a gênese de Berge Meere und 
Giganten fornecem dados reveladores sobre as questões que 
temos vindo a considerar: uma vez mais, como é característico 
do seu pensamento, Dõblin confunde a física e a metafísica. 

(--) Bemerkungen zu Berge Meere und Giganten, loc. cit., p. 351. 
(̂ )̂ Schicksalsreise, loc. cit., p. 168. 
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o natural e o divino. Na vivência quotidiana da natureza como 
«das Schwere, das Farbige, das Licht, das Dunkle, die zahllosen 
Stoffe, eine Fülle von Vorgángen, die sich lautlos míschen 
und durchkreuzen» (-*), confessa-se avassalado pela sensação 
do mistério e —embora o não diga expressamente— pela 
conotação aterradora que neste encontra, e que justifica o 
sentimento de insegurança experimentado: «Ich weiss, dass 
mir oft ángstlich, kõrperlich ángstlich, schwindlích unter 
diesen Dingen wurde — und, ich gestehe es, manchai ist 
mir noch jetzt nicht wohl» (^^), 

Berge Meere und Giganten surge como fuga à tensão 
demasiado forte em que o Autor se sentiu durante a época 
imediatamente anterior e contemporânea à redacção da obra, 
em que se preocupou de modo especial com a natureza e as 
ciências naturais, A sua perspectiva de então é fixada espe
cialmente em três ensaios, Das Wasser (-"), Die Natur und 
ihre Seelen (-') e Buddho und die Natur C""). 

A análise destes ensaios apresenta, à superfície, uma 
visão serena da natureza, que, numa leitura mais profunda, 
se revela como tentativa de escamotear os aspectos negativos 
que o inquietam, Central em todos eles é a idéia de que a 
natureza — a planta, o animal, a água, os elementos químicos — 
são animados («beseelt»), pois não existe nenhuma matéria sem 
alma (-")• Nesta perspectiva, o homem não tem um lugar 
diferenciado na natureza, não existe, para ele, uma categoria 
específica: como os outros «eus» da natureza, o homem ê 
sais, ácidos, oxigênio, carbono, correntes elêctricas (^°), a sua 
alma não existe fora da alma dos elementos que o compõem (^^). 

(-M Bemerkungen zu Berge Meere und Giganten, loc. cit., p. 348. 
("••) Ibid. 

(=") Das Wasser. In : Die neue Rundschau, ano 33, vol. II , Agosto 
de 1922. 

(") Die Natur und ihre Seelen. In : Der neue Merkur, ano 6, n.° 1, 
Abril de 1922. 

(-•~) Buddho und die Natur. In : Die neue Rundschau, ano 32, vol. II , 
Novembro de 1921. 

(-") Die Natur und ihre Seelen, loc. cit., p. 8. 
O Buddho und die Natur, loc. cit., p. 1200. 
(") Die Natur und ihre Seelen, loc. cit., p. 10. 
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A certeza da profunda identidade com a natureza acarreta 
o desprezo pelo eu efêmero, ilusório (̂ )̂ na sua forma indi
vidual. A ética consiste na prontidão em mergulhar na corrente 
regressiva em direcção ao anorgànico, na ligação com a anoni-
midade, o elementar (^^). 

A dissolução da forma individual, através da identificação 
com a natureza, relativiza, por outro lado, as noções de nasci
mento vida e morte. O que verdadeiramente existe é o universo 
da metamorfose, em que vida e morte (beleza, juventude, 
declínio), são estádios transitórios, sem significado real (^*), 

Nesta perspectiva, também a esfera psíquica, habitual
mente considerada privilégio e orgulho da condição humana, 
ê, segundo o Autor, um falso critério de diferenciação. O homem 
não está, nem mesmo no aspecto psíquico, separado da natureza, 
porque o psíquico não se distingue do biológico: «Denn alies 
Fühlen, Wollen, die Bewusstseinsverãnderungen kommen aus 
dem Wasser, der Hitze, der Stoffen, Was wír 'Ich' und 
'Bewusstsein' nennen ist deshalb eine grosse Übertreibung: 
dariiber darf man nicht das Wesentliche, und das ist das 
Anonyme, aus den Augen verlieren» (^^), 

O «cogito» cartesiano não significa, assim, que no eu se 
situe a verdadeira realidade, não significa que «eu existo 
porque penso», ou existo como ser espiritual e pensante, mas 
apenas: existe uma realidade espiritual, o que existe existe 
como espírito, Ã pergunta: que papel tem o eu nesse processo? 
Dõblin responde: o eu individual é uma idéia, mas não um 
facto (=*«). 

O tema da «inexistência» do indivíduo é com freqüência 
reiterado: o eu pessoal é ilusório, a vida e a verdade residem 
na anonimidade (^0- «Anônimo» surge como palavra chave: 
a pessoa não desempenha papel algum (^^); aquele que se sabe 
idêntico à natureza é bem aventurado e salvo, irradia em todas 

(32) Buddho und die Natur, loc. cit., p. 1199. 
(=') Ibid., p. 1196. 
(") Ibid. 
C^) Die Natur und ihre Seelen, loc. cit., p. 10. 
('«) Ibid. 
(") Ibid., p. 9. 
('«) lUd. 
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as direcções, em todo o lado reconhecendo-se em tudo (•̂ )̂, 
ê o conhecedor do universo, o inteiramente desperto (*°). 

A face da natureza apresenta-se portanto aparentemente 
sedutora, em todos os ensaios; no entanto, por detrás do rosto 
sedutor, é sempre o rosto devorador que está presente, porque 
a outra face da «salvação» ê uma ameaça de morte: 
«Eu — n ã o — sou» ê, segundo Dõblin, o tema condutor dos 
ensaios (" ) , e a perda da situação de sujeito implica uma 
conotação de angústia. Compreende-se, assim, que, como o 
Autor refere, Berge Meere und Giganten surja como um gesto 
de defesa, de recusa, contra a idéia da «inexistência» do eu 
no grande processo do Anônimo. «Ich wollte [...] etwas 
Scharfes, Aktives, gegen das 'Geschehen' der Natur. Ich gegen 
mein Nichts» {^^). 

No entanto, contra a sua intenção, o Autor não consegue 
fugir a esta visão inquietante. Ao inverso da perspectiva dos 
ensaios, no romance a ambivalência da natureza é, desde 
o início, evidente: princípio de vida, «Schrankenlosigkeit, 
Wuchern und Überwuchern» (^^), ela ê ao mesmo tempo prin
cípio de morte e destruição. Ambos alternam em «ondas» que 
fluem e refluem, como num acontecer puramente biológico 
e «cego». 

Apresentada como inerente à natureza, a destruição faz 
parte, por conseguinte, da estrutura do universo. Na medida 
em que o romance não estabelece distinção decisiva entre a 
esfera humana e a esfera natural, o homem é arrastado pela 
ambivalência de um processo universal que o ultrapassa. 
Assim, em todos os seus empreendimentos, está já contido 
o germe da destruição e da auto-destruição. A técnica, por 
exemplo — a mais audaciosa das suas realizações, da qual 
espera a transformação do seu destino —, é sempre finalmente 
voltada pelo homem contra si próprio. Nesta situação sem 
saída, em que cada procura de «solução» conduz a nova catás-

(̂ °) Buddho und die Natur, loc. cit., p. 1198. 
(«) Ibid. 
(") Bemerkungen zu Berge Meere und Giganten, loc. cit., p. 347. 
(«) Ibid., p. 348. 
(") Nacliwort zu Giganten. In : Aufsátze sur Literatur, loc. cit., 

p. 372. 
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trofe, tem origem o clima peculiar de angústia que acompanha 
toda a narrativa. 

No entanto, a atitude dialecticamente oposta a esta situação 
«passiva» surge de igual modo no romance: o homem arroga-se 
da posição de «sujeito», isto é, separa-se, dessolidariza-se da 
natureza, e desafia-a, colocando-se perante ela como seu 
opositor. Esta confrontação nasce da recusa da sua condição, 
sentida como angustiante e alienada, é um gesto de revolta 
contra a destruição e a morte. O objectivo de todas as viagens, 
expedições, descobertas, é assim o triunfo do homem acima 
da natureza — acima da ambivalência da natureza. Pelo desafio 
da «menschliche Kraft» contra a «Naturgewalt» (**), o homem 
institui-se como ser moral, contra uma natureza sentida como 
amoral e cega. Chegar-se-ia, deste modo, à reversão da posição 
espiritual dos ensaios contemporâneos do romance: a moral 
não reside na dissolução no Anônimo, mas na afirmação contra 
este, não reside na aceitação fascinada da alternância de 
construção e destruição, mas no reconhecimento da conotação 
negativa que esta perspectiva encerra. 

O triunfo moral sobre a ambivalência da natureza teria, 
por outro lado, como conseqüência, o estabelecimento de uma 
relação harmônica, e não já de oposição e luta, entre o homem 
e aquela. No entanto esta meta — que é não só a de todos 
os empreendimentos do romance, como também a de toda a 
obra do Autor— nunca ê alcançada, porque o defrontar da 
natureza ê em todos os casos sentido como «culpa» e sempre 
de novo à oposição prometeica se sucede a passividade religiosa. 

A expedição à Gronelàndia fornece um modelo paradig
mático de todo o acontecer do romance: o ponto de partida 
é um desejo de salvação, mas a realidade encontrada é uma 
ameaça de morte: Monstros antediluvianos surgem à luz 
quando o gelo árctico se funde, e espalham a destruição e 
o terror. Sempre de novo, a cada desafio humano, a face 
devoradora da natureza surge como «interdito», sob uma forma 
monstruosa de terra («Berge»), fogo, água («Meere»), animal 
ou planta; exemplos centrais, entre muitos outros, são a floresta 
devoradora de Marduk (*^), a «medusa do ar» que engole os 

(") Bemerkungen zu Berge Meere und Giganten, loc. cit., p. 350. 
(") Berge Meere und Giganten, loc. cit., p. 374. 
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navios da expedição árctica (*''), e os animais pré-históricos 
referidos. 

Perante o rosto aterrador da natureza, os homens recuam, 
não só porque esta, em toda a sua violência, parece revelar-se 
mais forte, mas também — e sobretudo— porque a idéia da 
aníquilação no seu seio encerra uma irresistível conotação 
de fascínio. Assim, a travessia do mar a caminho da Grone
làndia é contrariada pela sedução do naufrágio: «culpados» 
por enfrentar o mar, os homens cedem ao impulso negativo 
de serem devorados pelo mar. «Prometeu», culpado de roubar 
o fogo dos vulcões, sente a fascinação suicida de ser destruído 
pelo fogo, ou, como num passo em que os dois temas se cruzam, 
pelo «mar de fogo» (*")• 

O romance termina com a reintegração do homem na 
natureza, no ciclo de construção e morte da natureza, da qual 
não está dissociado. Tal como os outros seres, regressa, para 
de novo renascer, ao elementar, à terra, à água, ao ar : «Und 
wenn die Herzen stillstanden, die Zellen sich trennten und 
auflõsten, waren sie neue Seelen, zerfallendes Eiweiss Ammo-
niak Aminosãuren Kohlensáure und Wasser, Wasser das sich 
in Dampf wandelte (.. .), Seelenvereine in Schneelandschaften, 
in dem pendelnden weiten Meer, in den blasenden Stürmen, den 
Steinvõlkern, die der Boden zu Bergen hochtrieb» (*^). 

Assistimos assim a um movimento que, desde cerca do 
ano 3000, conduz a uma nova «pré-história», e mesmo à disso
lução do humano no elementar. Este foi o modelo da actividade 
humana — da frustração da actividade humana, da impossi
bilidade de progresso. Mas simultaneamente — porque o 
homem dela não está dissociado — este é o modelo estrutural 
da própria natureza, no seu interminável ciclo de construção 
e morte. 

O final do livro não ê um verdadeiro ponto de chegada, 
mas antes um «corte» artificial num infindável movimento 
dialéctico — porque este momento de fusão com o elementar 
poderia funcionar como ponto de partida para nova tentativa 
de «separação», «oposição» à natureza. No entanto, na osci-

(*̂ ) Ibid., p. 128 e sgts . 
(«) Ibid., p. 428-9, 431. 
(«) Ibid., p. 589. 
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lação entre os dois momentos, repetível ad infinítum, a síntese 
estabilizadora — a solução que o romance procura — não ê, 
de facto, encontrada. 

Momentaneamente o Autor aceita esta visão ambivalente, 
como está implícito na sua afirmação: «Das [...] Buch [...] 
fühlte sich in [die Natur] ein und erhob ihr Geheimnis und 
ihre Unerschütterlichkeit in aliem Entstehen und Vergehen. 
Es unterwarf sich und feierte die Ziellosigkeit, das rãtselvolle 
Auf und Ab» (^^). 

A submissão das personagens à natureza — «entsetzt sinkt 
nun, was von den Menschen íibrig ist, in die Knie und opfert 
demütig den Urgewalten» (̂ °) — é a contrapartida da posição 
do próprio Autor, que desiste de moldar o livro ao seu pro
jecto — a luta das cidades contra a natureza (̂ )̂ — para 
apenas cantar esta última. O romance torna-se metáfora da 
situação do próprio Autor, tal como foi descrita na dedica
tória: «Es ging mir selbst, wie das Thema sagte (...). Ich 
hatte, ohne zu wissen und wollen, ein Spiegelbild meiner kleínen 
Spezialbemühungen gegeben» (^^). A fascinação do objecto ê 
tão forte que o Autor sente o romance como produto de «uma 
vontade autônoma» (® )̂, que «desobedece» ou ilude a sua 
vontade consciente. 

Mas este momento de passividade perante a visão ambi
valente da natureza — que o Autor ao mesmo tempo glorífíca 
e repudia— será sempre seguido de nova oposição. Ã luta 
com o «Tausendfuss Tausendarm Tausendkopf» suceder-se-á, 
no decorrer da obra, a luta com o «Sentido Primordial» 
(«Ursinn») e com o Deus cristão, e modificações apreciáveis 
serão, necessariamente, introduzidas neste esquema. Manter-
-se-ão todavia, constantes: 

1 — A ambivalência, isto é, a presença de positivídade 
e negatividade, também no Sentido Primordial e no 
Deus cristão, apesar dos esforços do Autor pela 
supremacia de uma visão positiva. 

(*") Nachwort zu Giganten, loc. cit., p. 373. 
(=0) Epilog. In: Aufsátze zur Literatur, loc. cit., p. 388. 
(") Bemerkungen zu Berge Meere und Giganten, loc. cit., p, 349. 
(^) Ibid., p. 350. 
(^) Ibid., p. 351. 
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2 — A confusão entre imanência e transcendência no con
ceito de «divindade» e de «natureza». 

3 — A insuficiente separação entre a posição de «sujeito» 
e a de «objecto». 

4 — A oscilação dialéctica entre submissão (religiosa) e 
revolta (prometeica). 

Estas questões, que dominam toda a obra, revelam a que 
ponto o pensamento do Autor está ligado à tradição teológica 
e metafísica européia. 

As considerações do presente artigo, apesar do seu 
caracter necessariamente incompleto e esquemático, procuram 
fornecer pistas para novas leituras de uma obra que, pela sua 
complexidade e pelas suas próprias tensões internas, é um 
permanente desafio a novas abordagens. 

TEOLINDA GERSÃO 


