


Para Devon, cada palavra



Walter Benjamin

Vim a este mundo sob o signo de Saturno — estrela da mais lenta revolução, 
planeta dos desvios e adiamentos.
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G E R S H O M  S C H O L E M

P
ortbou, Espanha: 1950. Aqui estou eu, um homem que nem 
sequer chorou a morte dos seus próprios pais, a chorar por 
Walter Benjamin, o meu querido amigo perdido. O cemitério 

tem uma inclinação muito acentuada, parecendo suspenso sobre 
um mar verde dourado, à sombra dos Pirenéus.

Passou já uma década ou mais, mas ainda ouço a sua voz na 
erva seca, enroscando ‑se no vento, presa no ribombar e retinir 
das ondas do mar. «Caso me juntasse a ti na Palestina», dizia, 
«seria muitíssimo provável que a minha situação melhorasse.  
Por outro lado, quem poderá garanti ‑lo? Tendo, como vês, a parar 
em cada bifurcação da estrada, saltitando de um pé para o outro.» 
Ele escreveu isto em 1931, quando a possibilidade ainda se colo‑ 
cava. Poderia ter vindo para Jerusalém, sabem, onde teria vivido 
no seio de pessoas com ideias e interesses semelhantes. Não havia 
necessidade desta destruição. Eu ter ‑lhe ‑ia garantido uma posição 
na universidade — ou talvez numa escola. Há sempre falta de pro‑
fessores. Ou numa biblioteca. Ele teria sido um excelente curador 
de manuscritos e obras de arte. Quem é que sabia mais do que  
Walter Benjamin?

É certo que nunca imaginou a mudança radical que ocorreria  
na Europa: Benjamin não era esse tipo de homem. Será justo dizer  
que tinha pouco conhecimento da vida real; era — atrever ‑me ‑ei  
a dizê ‑lo? — um ignorante no que diz respeito à política. Mas que 
mente literária brilhante! Era capaz de penetrar no labirinto de 
um texto e, qual Teseu, desenrolar um fio do seu coração que,  
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ao ser seguido, lhe permitisse regressar à luz, tendo mergulhado  
tão fundo, tendo defrontado o Minotauro e tendo ‑o chacinado.

O espírito europeu perdeu o seu paladino, o seu delfim, o seu 
mais doce príncipe, embora ninguém o saiba realmente. Preocupar‑
‑se ‑iam se o soubessem? Duvido que o mundo seja capaz de gerar 
outro indivíduo como Benjamin. Ainda que o faça, o solo deste 
continente já não é adequado para uma tal mente. Jamais será capaz 
de prosperar neste ambiente conspurcado, desumano e egoísta.  
Eu devia envergar um burel, penetrar no deserto e chorar a sua morte.  
Devia gritar como Jeremias: «E eu trouxe ‑vos para uma terra 
abundante, para comerdes do seu fruto e da sua boa qualidade,  
mas vós, quando entrastes, haveis conspurcado a minha terra  
e convertido a minha herança numa abominação!»

Mas aqui me encontro, na fronteira espanhola, onde Benjamin 
faleceu há dez anos. Ele era meu amigo, e eu tinha de ver o seu 
túmulo pessoalmente. Para visualizar e confirmar tudo. E para 
ver exatamente o que aconteceu e onde aconteceu, esta tragédia 
que ainda é capaz de interromper repentinamente uma boa noite  
de sono.

As ondas batem contra os seixos por baixo de mim, e as algas 
marinhas jazem, expostas como intestinos, por entre madeira flu‑
tuante e pedregulhos, as anémonas pulsam em pequenas piscinas 
nas rochas, quais corações amarelos, como se estivessem a tentar 
manter viva a grande besta marinha. Existe uma tão grande luta 
pela vida por todo o lado. Mas a natureza entrópica do universo não 
pode ser negada. As coisas desmoronam, e é mesmo assim.

Este é o local onde ele foi enterrado, disse ‑me Eva Ruiz, uma 
mulher nascida em França que gere o único hotel da aldeia, mas eu  
não sei ao certo qual das campas é a sua.

— Era um homem educado, o seu amigo — disse ‑me esta manhã, 
servindo ‑me café no terraço ajardinado nas traseiras do seu hotel 
pintado de cor ‑de ‑rosa, que se encontra empoleirado num penhasco 
sobre o mar. — Eu gostava muito dele.
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— Foi há tanto tempo. Já deve ter tido tantos hóspedes —  
disse ‑lhe. 

As mãos dela agitavam ‑se no seu regaço, como um par de tra‑ 
ças brancas.

— Oh, não — insistiu ela. — Lembro ‑me bem dele, o seu  
Dr. Benjamin. Um homem pequeno e muito sensível, e judeu,  
se bem me lembro. Tinha um bigode farfalhudo e usava uns óculos 
com umas lentes grossas; e foi simpático com a minha filha, sabe. 
Uma mãe lembra ‑se desse tipo de coisas. A Suzanne ainda fala dele.

— Posso falar com a sua filha?
— Lamento, mas isso é impossível. Foi enviada para uma escola 

em Nice. — O rosto dela tornou ‑se rígido, e as mãos, quais traças, 
voaram na direção do seu pescoço, como se pudesse estrangular ‑ 
‑se ali mesmo, à minha frente. — A maneira como morreu — disse —  
foi demasiado triste, na verdade, e tão irrefletida.

— Desculpe?
— Do meu ponto de vista, claro. Dada a minha situação, sabe. 

Sou viúva. É preciso ter em conta muitas coisas.
— Temo que me esteja a deixar baralhado, madame — disse.
— Estou? — Ela ergueu ‑se subitamente e olhou pela janela. — 

Não tenho o dom da palavra, infelizmente. Digo as coisas de uma 
forma errada. Costumava exasperar o meu marido, que era oficial… 
no tempo do General Franco. Cruzou ‑se com o general em duas ou 
três ocasiões.

Percebi que não valia a pena continuar a interrogá ‑la, mas 
interessava ‑me o facto de Benjamin a ter impressionado tanto. 
Ela não o podia ter conhecido bem. Se os meus cálculos estive‑
rem corretos, só esteve em Portbou cerca de um dia, no início de 
outubro de 1940 — o último dia da sua vida. Ainda assim, madame 
Ruiz conseguira derramar lágrimas abundantes em sua memória, 
quando lhe disse que ele era meu amigo; o rímel marcava ‑lhe o rosto  
empoado, traçando linhas negras que acompanhavam e torna‑ 
vam mais fundas as pesadas rugas na sua pele. A sua testa larga era  
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o plinto da estátua alta e negra que era o seu cabelo. Suponho que 
na sua juventude tivesse sido de uma beleza formidável, mas agora 
era deplorável.

— Estavam vários amigos com ele, se bem me lembro. Eram 
todos bastante agradáveis. Uma mulher de meia ‑idade e o filho. 
Um outro homem, parece ‑me. Um professor ou contabilista belga, 
não tenho a certeza. Tinham percorrido uma grande distância  
a pé, pelas montanhas! Os pobres coitados estavam exaustos!

— Era uma rota comum para os judeus, não era?
— Para os judeus, sim. E para outros. Eu fazia os possíveis  

por lhes facilitar as coisas, mas não era fácil, sabe. Os guardas 
fronteiriços estavam sempre alerta e a polícia local… nunca se 
podia confiar neles. 

Explicou ‑me num sussurro que o General Franco não era 
particularmente simpático com os judeus. Facto este que não me  
surpreendeu. A história dos judeus em Espanha tem sido uma 
história de angústia, que remonta a Isabel e Fernando, que fizeram 
os possíveis por nos espalhar pelos confins da terra. Os fogos dos 
pogroms lambiam os céus noturnos, enquanto navios carregados  
de judeus zarpavam para África ou para o Médio Oriente.

— Também é judeu? — perguntou ela.
— Sim.
— Vi no seu passaporte que vive em Jerusalém.
— Assim é.
— Deve ser uma cidade encantadora — disse ela. — Uma das minhas 

irmãs casou com um judeu. Um tipo grande, com um sinal de nasci‑
mento roxo na testa. Negoceia em peles. Chama ‑se Bernard Cohen. — 
Olhou para mim como se, de alguma maneira, eu devesse conhecê ‑lo. 

Optei por não interpretar os seus comentários, aceitando ‑os 
como um fragmento espontâneo da sua história pessoal. Se esta 
madame Ruiz aprovava, ou não, o casamento da sua irmã não me 
dizia respeito. Que ela era muito provavelmente antissemita parecia‑
‑me bastante óbvio.
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Madame Ruiz apresentou ‑me a um homem pequeno e enrugado 
chamado Pablo. Num catalão rápido explicou ‑lhe o que eu pretendia, 
e ele pareceu compreender. O homem conduziu ‑me a uma campa 
não identificada — uma no meio de cerca de uma dúzia de campas  
não identificadas no final de uma álea de cedros. Glicínias, suculen‑ 
tas e roxas, agitavam ‑se na brisa do mar, num muro de pedra. Aquele 
era, pensei de imediato, um local apropriado para os seus ossos 
se transformarem em pó: um pequeno vislumbre do céu na terra.

Pablo cheirava a vinho, e eu não confiava nele. Como a madame 
Ruiz, não olhava para mim enquanto falávamos.

— Tem a certeza de que é esta? — perguntei ‑lhe, testando o meu 
espanhol. 

A lápide tinha alguns buracos e estava manchada, mas não 
tinha quaisquer iniciais gravadas ou datas, nada. Parecia ter  
muito mais do que uma década.

Pablo encolheu os ombros.
— Fui eu mesmo que o enterrei — disse, ou pareceu dizer, 

em catalão. Embora eu seja um linguista de formação, o catalão 
ultrapassa ‑me.

Não acreditava nele, ainda assim dei ‑lhe uma gorjeta, indicando 
que queria que me deixasse a sós junto à campa, ou suposta campa, 
do meu amigo, sob um céu espanhol, azul e inclemente, balançando 
para trás e para a frente em oração, como um rabi poderia ter feito 
naquele dia terrível em 1940, caso tivesse estado presente um rabi. 
Queria, de alguma maneira, completar o círculo que começara  
a desenhar tantos anos antes e remediar algo que jamais poderá 
ser remediado.

A nossa correspondência de três décadas terminou abrupta‑ 
mente no final da primavera de 1940, e só ao fim de algum tempo 
ouvi dizer que havia morrido — aparentemente por sua própria mão. 
Por muitas razões, esta informação não me surpreendeu. Ter ‑me ‑ia 
surpreendido mais caso houvesse conseguido chegar a Nova Iorque  
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ou a Cuba ou a Casablanca; teria sugerido a existência de recursos 
que, claramente, não estavam ao seu alcance.

Vi Benjamin de relance pela primeira vez em 1913, no Café 
Tiergarten, em Berlim. Esses estabelecimentos repletos de fumo 
ao longo da Kurfürstendamm já desapareceram há muito tempo,  
mas nessa altura não havia nada igual, com os seus pisos de mármore 
frio e os tetos altos e os vasos com plantas que oscilavam, pendu‑
radas, como criaturas de um outro mundo. Podíamos sentar ‑nos  
e conversar acerca de política, filosofia e literatura até a estrela da 
manhã se erguer sobre Berlim, sem que tivéssemos de consumir 
mais do que um espesso café turco. Os jovens berlinenses, na espe‑
rança de se apresentarem como intelectuais ou artistas, afluíam  
de todas as partes da cidade testando uns nos outros a qualidade 
das suas mentes e dos seus corações.

Benjamin ainda não despertara para o sentido do seu próprio 
judaísmo nesses anos inocentes antes da Grande Guerra. Era um 
partidário de Gustav Wyneken, esse flautista de Hamelin para os 
filhos rebeldes da alta burguesia, que fora seu diretor em Haubinda, 
um elegante colégio interno no campo, em Thüringen, que dois 
dos meus primos frequentaram mais ou menos na mesma altura.  
A ligação entre Benjamin e o seu professor era conhecida em cer‑ 
tos círculos.

Não fingirei o contrário: eu e Benjamin tínhamos uma situação 
financeira muito desafogada e talvez fôssemos um pouco mimados 
devido à nossa condição privilegiada; tínhamo ‑nos habituado a um 
luxo ridículo, a uma vida almofadada pelo trabalho de inúmeros 
criados, a casas ou apartamentos bem fornecidos com um mobiliário 
elegante (ainda que bastante pesado e ornamentado). Nas nossas 
paredes estavam penduradas sombrias paisagens pintadas a óleo 
da autoria de artistas bávaros menores de meados do século xix,  
e os nossos pisos estavam cobertos por tapetes persas. A ver‑ 
dade é que a nossa condição nos desagradava a ambos, nos pro‑
vocava algum rancor; a simples falta de interesse espiritual ou  
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(como ele diria) «dialético» revelada pelos nossos pais e os seus 
amigos chocava ‑nos. «A vida deles é tão insignificante», diria  
Benjamin. «Tenho pena deles e das suas almas.»

Acontece que Benjamin estava a proferir um discurso, que havia 
sido bastante divulgado, nessa noite em Tiergarten, razão pela qual 
eu me encontrava ali. Um conhecido meu dissera ‑me: «Walter 
Benjamin é o novo Kant», e isso deixara ‑me furioso. Perguntei ‑me 
por que raio diriam as pessoas tais coisas. Ainda assim, a minha 
curiosidade fora espicaçada, e eu decidi ver este «novo Kant» com 
os meus próprios olhos.

Naquela altura havia dois grupos de estudantes rivais em Berlim: 
o grupo Wyneken, que era constituído pelo Movimento Juvenil  
e utilizava uma argumentação bastante pseudopatriótica a favor  
da preservação e promoção da cultura germânica; e o grupo sionista, 
a que eu pertencia, conhecido como Jung Juda. O meu grupo sabia 
perfeitamente que a Alemanha não era um bom país para os judeus, 
por muito confortável que se tivesse tornado a vida destes em Berlim. 
Não creio que os amiguinhos de Wyneken se tenham apercebido 
de que eram judeus, embora a maioria o fosse. Se tinham, nada 
significava para eles. Poderia perguntar ‑lhes diretamente: «Vocês 
são judeus?» e eles responderiam: «Eu sou alemão. A minha família 
é judaica por tradição, mas eu não pratico qualquer fé.»

Dada a sua reputação de brilhantismo descomprometido, 
Benjamin fora escolhido por Wyneken para representar o Movimento 
Juvenil nessa noite. Cerca de oitenta de nós reuniram ‑se numa grande 
sala por cima do café, na sua maioria homens jovens, mas também 
algumas mulheres. Todos fumavam e bebiam café, enublando a sala 
com a sua presença; ainda consigo ouvir o tilintar das chávenas  
e os risos e debates ruidosos típicos deste género de reuniões.

Claro, fez ‑se silêncio na sala quando Wyneken se ergueu para 
apresentar pessoalmente Benjamin, a quem chamou «um jovem 
filósofo, poeta e académico literário que muitos de vocês já conhe‑
cem». Era curioso ouvir um jovem homem, que nada publicara 
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ainda, ser descrito em termos tão exaltados. Comecei a perceber  
o que todos viam em Wyneken: Era um adulador.

Até Benjamin, ao ouvir a apresentação, parecia envergonhado 
com os epítetos que o professor lhe atribuía. Esmagou o cigarro no 
cinzeiro que estava na mesa ao lado da sua e levantou ‑se lentamente. 
Começou com uma citação de Hegel, claramente concebida para 
assustar o tipo errado de pessoas. Para minha grande surpresa,  
vi que Benjamin não era o tipo de homem que fizesse concessões 
à sua audiência. Nem sequer se deu ao trabalho de referir qual das 
obras de Hegel estava a citar, presumindo que os seus ouvintes  
a conheceriam. Se não conhecessem, bem — isso seria péssimo.  
Não deveriam estar ali, caso não conhecessem Hegel.

O discurso em si era sinuoso, mas — tenho de admiti ‑lo — 
brilhante. A voz de Benjamin tinha uma estranha qualidade melo‑
diosa: uma aura subtónica, familiar, de alguma maneira, mas 
ainda assim idiossincrática. Pensei nela, mais tarde, como uma 
viola muito bem afinada, embora em determinadas ocasiões 
chiasse como uma rabeca barata. A verdadeira melodia estava 
no argumento em si. Soaria razoável se se ouvisse através de uma 
parede tão grossa que as palavras não se conseguissem distinguir,  
apenas a melodia.

O sionismo, proclamou, tinha os seus méritos, mas a reforma 
educativa era a questão mais premente que se colocava à juventude 
germano ‑judaica daquele tempo. Aquelas palavras deixaram ‑me os 
cabelos em pé e endireitei ‑me, sentindo a pulsação a acelerar. Comecei 
a bater com os dedos nos joelhos, à medida que a voz de Benjamin 
subia e descia, soerguendo a audiência dos seus assentos (em especial, 
quando o som descia e se convertia num mero sussurro). Enquanto 
falava, mantinha os olhos presos no canto esquerdo do teto, como 
se estivesse ali algo que ele desejava muito ver. Só uma vez, quando 
parecia tentar retomar os seus pensamentos, desviou o olhar para 
fitar diretamente os seus ouvintes, e foi desconcertante — como se, 
pela primeira vez, se tivesse apercebido de que havia pessoas na sala! 
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Recompôs ‑se, mas fixou de novo o olhar no seu tão amado canto  
do teto. Foi impressionantemente estranho.

A palestra terminou; Benjamin não acenou sequer para a sua 
audiência (que batia educadamente palmas, algumas pessoas até 
com um verdadeiro entusiasmo) e inesperadamente abandonou 
a sala. Pensei que as pessoas certamente gostariam de lhe fazer 
algumas perguntas, mas ele avançou pelo corredor central, olhando 
para o chão à sua frente através dos aros dourados dos seus óculos 
de lentes grossas. Transmitia a clara sensação de um homem que 
não queria saber o que os outros pensavam do seu discurso — uma 
atitude que admirei reticentemente. Porquê responder a todos estes 
patetas? Além disso, havia algo de sublime, de transcendental até, 
em relação àquele egocentrismo. Era fácil imaginá ‑lo um homem 
idoso dormitando sobre o Talmude, numa Yeshivá remota.

Reparei, de passagem, que os seus sapatos pretos estavam  
muitíssimo bem engraxados — talvez numa tentativa de conformi‑
dade —, mas a graxa sujara ‑lhe as meias brancas, e o resultado era 
caricato; a gravata tinha nódoas de gordura e a camisa precisava 
de ser engomada. Era um indivíduo baixo, magro, muito moreno,  
com tufos de cabelo negro, eriçado, que mais parecia um gorro com  
pelo do que cabelo verdadeiro. Ele andava com os pés para o lado, 
como é típico dos míopes, e a sua visão periférica era fraca ou inexis‑
tente. Em anos posteriores, quando o vi avançar na minha direção, 
ao longe, pensei frequentemente em Charlie Chaplin, e uma ou duas 
vezes cheguei a tratá ‑lo por Herr Chaplin — uma piada que ele não 
parecia compreender.

O meu primeiro encontro pessoal com Benjamin ocorreu dois 
anos depois, quando ele tinha vinte e três anos e eu dezassete. Foi em 
1915, um ano depois da Grande Guerra, e um verão particularmente 
quente e melancólico havia consumido Berlim. As ruas fervilhavam 
com jovens soldados que não se apercebiam da devastação que os 
esperava, embora fosse possível sentir, tamanha era a diversão,  
que muitos pressentiam a morte a aproximar ‑se, eram até capazes  
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de sentir o seu odor nas narinas. Os veículos do exército apareciam 
nas ruas, chocalhando ao longo das largas avenidas e junto dos par‑ 
ques, alguns deles já chamuscados e esburacados das batalhas;  
o rosto do Kaiser alardeava em todos os cartazes nas montras 
das lojas. As bandeiras multiplicavam ‑se e esvoaçavam em todas  
as varandas da cidade. Lembro ‑me de ter visto uma falange de 
guerreiros equestres cavalgando grandiosamente pelas ruas  
— um absurdo na era das metralhadoras e da guerra química,  
mas típico do sentimentalismo germânico. O mito da invencibi‑ 
lidade teutónica demoraria décadas a desaparecer.

Ignorei a guerra o melhor que pude. Tinha o hábito de assistir 
a palestras de quando em vez e certa noite deparei ‑me, por acaso, 
com um discurso de uma figura popular (e agora merecidamente 
esquecida) chamada Kurt Hiller, que acabara de publicar um livro 
sobre a sabedoria do tédio. Os seus comentários caíram muito bem  
a toda a gente, exceto a mim. Segundo me lembro, tentou argumen‑
tar que a História era um completo disparate, que nascíamos numa  
geração e que essa permaneceria para sempre a nossa realidade. 
Tudo o que acontecera antes de nós teria de ser apagado, esquecido. 
Dado que a História não pode ser aprofundada ou descrita, não vale  
a pena preocuparmo ‑nos com ela. E por aí fora. Um triste espetáculo.

A certa altura, interrompi ‑o rudemente, contestando um ponto 
especialmente fraco na sua argumentação e adotando, temo, um tom 
pomposo. Embora fosse ainda adolescente, confiava nos poderes  
do meu intelecto e não tolerava pessoas parvas. Benjamin, que 
estava sentado na fila à minha frente, virou ‑se e sorriu quando  
o seu olhar se cruzou com o meu. Creio que lhe pisquei o olho, invo‑
luntariamente, arrependendo ‑me em seguida desse gesto peculiar. 
O que pensaria ele de mim?

Como era habitual neste grupo, na semana seguinte realizou‑
‑se um debate sobre a palestra de Hiller em Charlottenburg,  
numa residência de estudantes, e Benjamin — como me atrevera a 
esperar — estava presente. Envergava um fato largo, com um colete,  
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e a corrente de um relógio de ouro traçava um semicírculo à frente 
da sua barriga ligeiramente proeminente: uma sugestão do homem  
de meia ‑idade corpulento que ainda jazia, adormecido, na gruta da 
sua juventude. O lugar ao seu lado estava vazio, mas eu mantive‑
‑me durante algum tempo no fundo da sala, perguntando ‑me se 
me atreveria a sentar ao seu lado. Entraram várias pessoas, e o meu 
coração batia rapidamente: queria que outra pessoa se sentasse ao 
seu lado, desobrigando ‑me de o fazer. Mas ninguém o fez. Arranjei  
coragem e sentei ‑me firmemente ao seu lado, acenando educada‑
mente com a cabeça quando ele ergueu os olhos para ver quem eu era.

Durante os cerca de dez minutos que antecederam o início do 
debate tentei várias vezes reunir a coragem suficiente para falar 
com ele. Werner, o meu irmão, incutira em mim um medo terrível 
de Benjamin, e eu preferia não passar por tolo. Contudo, quando a 
reunião teve início, dei por mim a falar loquazmente, desafiando 
quase todos os indivíduos que apresentavam um argumento sig‑
nificativo. Benjamin, por seu lado, pouco disse, sentado ao meu 
lado como uma esfinge, com os olhos fixos num ponto à sua frente.  
O que disse, contudo, contradizia ‑me, embora não explicitamente. 
Em retrospetiva, consigo ver o início incipiente da sua postura con‑
troversa em relação à História nos comentários que proferiu nessa 
noite, mas estes eram, naquela altura, ainda muito rudimentares; 
desconfio que ninguém teria depositado grandes esperanças nele.

A certa altura contradisse ‑o rispidamente, mas senti ‑me fraco 
e tolo quando deixei a sala, pensando que jamais o voltaria a ver. 
Já tinha perdido dois amigos, velhos colegas de escola, na guerra 
e por vezes parecia que todos os meus conhecidos acabariam  
por ser sugados para esse vórtice rodopiante, engolidos integral‑ 
mente pela História de que as pessoas como Kurt Hiller tão pron‑
tamente troçavam.

A vida ia ‑se tornando menos confortável nesta época, mesmo 
para pessoas como os meus pais. Misteriosamente, os criados desa‑
pareceram; as refeições tornaram ‑se menos fartas e certos alimentos 
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desapareceram das lojas. A carne, por exemplo, tornou‑se dema‑ 
siado cara e a fruta era uma raridade. A vitela, que fora um dos alimen‑
tos básicos da nossa dieta antes da guerra, parecia ter desaparecido.  
«As tropas andam a comer bem», dizia o meu pai com uma ponti‑
nha de ironia.

Certo dia, talvez duas semanas depois do debate em Charlottenburg,  
estava na sala de catalogação da biblioteca da universidade, sentado  
a uma mesa comprida, com tampo lacado, quando Benjamin apareceu 
subitamente. O seu casaco estava coberto por uma fina camada de 
caspa, e ele inclinou ‑se abruptamente para um lado, como se a sala  
fosse o convés de um navio que se houvesse agitado sobre uma 
grande onda. Avançou imediatamente na minha direção, caminhando 
com os pés virados para fora, a cabeça oscilando sobre o pescoço,  
e estacou a menos de meio metro de distância do meu rosto. Não disse  
uma palavra enquanto avaliava a minha presença, dos sapatos ao 
cimo da cabeça. Mantendo ‑me impassível, tentei fixar o meu olhar 
no dele, com o coração a bater velozmente. Depois virou ‑se e saiu 
rapidamente da sala. Nem um minuto volvido, contudo, lá estava 
ele de volta. Desta feita avançou a passos largos na minha direção, 
como se se sentisse subitamente cheio de coragem.

— Creio que é o jovem que tinha muitas coisas a dizer acerca  
da História há umas noites atrás — disse. 

Era impossível determinar o tom da sua voz. Estaria a acusar ‑me 
de alguma coisa? (Mais tarde, viria a compreender a sua maneira 
peculiar de se expressar: falava curiosamente para dentro e de uma 
forma indireta, como se fosse demasiado difícil interpretar o mundo 
de perto.) Confessei que era, de facto, o cavalheiro em questão.

— Nesse caso — disse ele — terá de me dar a sua morada e número 
de telefone. Deveríamos ter uma conversa.

Escrevinhei a informação solicitada numa tira de papel que 
ele enfiou no bolso do casaco. Imaginei ‑a a lutar, no interior deste, 
com talões de lavandaria, migalhas de tabaco e notas aleatórias 
acerca da filosofia de Schopenhauer. Ali estava um homem que  
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não compartimentalizava, como os restantes, mas que também não  
se comprometia com a vida quotidiana. A sua mente fervilhava de  
ideias, e a concretização destas no mundo pareciam baralhá ‑lo,  
perturbar a pura serenidade da sua mente. Parecia, à medida que  
o fui conhecendo, que os pormenores da vida o magoavam; não que‑ 
ria, quase não conseguia suportar, as necessárias interrupções  
exigidas pela vida humana.

Antes de sair, curvou ‑se fazendo uma vénia exagerada.
— Muito obrigado, cavalheiro — disse.
Nem três dias decorridos, chegou a minha casa um bilhete  

que me era destinado: «Caro cavalheiro — gostaria que me visitasse  
esta quinta ‑feira por volta das cinco e meia.»

Mal eu começara a ler o bilhete, contudo, já o telefone tocava. 
Era Benjamin.

— Pergunto ‑me, Herr Scholem, se poderá vir antes na quarta? 
Ou talvez na terça? Terça talvez seja um dia melhor para mim.

— Irei, então, na terça — disse eu.
— Não, acho que quarta é melhor. Gosta de quarta ‑feira?
— As quartas ‑feiras sempre foram um dos meus dias prefe‑ 

ridos, Herr Benjamin — respondi.
Fez ‑se silêncio, enquanto ele tentava processar o tom da  

minha voz.
— Está aí, Herr Benjamin? — perguntei.
— Esta linha não está boa — disse ele. — Condicionalismos do 

tempo de guerra, suponho.
— Eu ouço ‑o bastante bem.
— Ah, bom! Muito bem. Então pode ser quarta ‑feira? — Gritava 

agora para o aparelho, distorcendo o som.
— Sim, estou livre na quarta.
— Fantástico! Vemo ‑nos na quarta ‑feira, se se sente assim tão 

seguro disso.
Era uma característica sua que enlouquecia os outros, esta 

indecisão que, neste caso, se tornava ainda mais complicada devido 
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à sua educação extrema. Ele vacilava incessantemente entre esta  
e aquela opinião ou ideia, aterrorizado por ter de apostar numa.  
No que dizia respeito às mulheres, era igualmente incapaz de tomar 
uma decisão; nenhuma mulher era a certa, a menos que estivesse  
a viver com outra pessoa ou não o achasse atraente. Também em 
questões mais pequenas, a sua falta de firmeza se manifestava 
para o confundir; num restaurante, por exemplo, pedia um prato de  
peixe, depois chamava o empregado várias vezes porque mudara  
de ideias; no final, era o peixe que comia, cobiçando constantemente 
os pedaços de comida que via nos pratos dos outros. Certa vez,  
eu disse ‑lhe: «Muito bem, Walter, vou trocar de prato contigo. 
Estraga ‑me a refeição ver ‑te a olhar fixamente para a minha comida.» 
Mas mesmo assim, depois de terem trocado os pratos, ele suspirou: 
«Eu tinha razão da primeira vez, não achas? O teu não é tão bom.»

Benjamin vivia na altura com os pais, na secção Grunewald 
de Berlim, no número 23 de Delbrückstrasse, mesmo ao virar da 
esquina com a Jagostrasse, uma rua larga e orlada de árvores perto 
do famoso parque. Um elevador com painéis de carvalho escuros 
transportava o visitante ao seu apartamento, no último piso, onde 
uma empregada idosa, envergando um vestido azul ‑escuro com 
colarinho de renda, nos abria a porta. Era tudo muito digno, como 
seria de esperar de uma casa faustosa na secção ocidental de Berlim 
nessa época.

— Estávamos à sua espera, Herr Scholem — disse a empregada.
Fui conduzido ao quarto de Benjamin, percorrendo um longo 

corredor a partir do qual pude vislumbrar a opulência do apartamento. 
O mobiliário da década de 1870 (Grunderzeit) gritava a quem o via: 
«Tenha cuidado com o que diz na minha presença!» Na sala de estar 
principal, os sofás estavam cobertos por um veludo malva; as cortinas 
eram de um espesso brocado prateado. Reparei numa tapeçaria de 
Aubusson, especialmente bela, pendurada numa parede: uma cena 
de caça com vários holandeses a atacarem um lobo indefeso. Havia 
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tapetes púrpura e vermelhos no chão, quais ilhas de cor num mar 
de madeira castanho ‑mel. Flores de um laranja ‑escuro, com uma 
fragrância opressiva, pendiam de vasos chineses. Era tudo muito 
grandioso, embora roçasse o clichê da alta burguesia.

As paredes ao longo do corredor exibiam deprimentes paisagens 
a óleo de artistas parisienses e bávaros menores, as quais haviam, 
presumivelmente, sido adquiridas pelo pai de Benjamin, Emil, que  
constava que tinha feito fortuna no mundo da arte. Na verdade, 
o meu pai comprara recentemente um quadro na Lepke’s, uma 
leiloeira na rua Koch gerida por Emil, pelo que tinha ouvido falar  
muito acerca do Benjamin mais velho, que estava igualmente envol‑
vido nos negócios do vinho e da construção. «Herr Benjamin», decla‑
rara o meu pai na noite anterior durante o jantar, «está metido em 
tudo e mais alguma coisa.» Agradava ‑lhe muito que eu me tornasse 
amigo do filho deste respeitável homem de negócios.

— Ah, Scholem, é você! — disse Benjamin, abrindo a porta do 
seu quarto. — Fico feliz por vê ‑lo, Herr Scholem.

Ao seu lado estava sentado um rapaz um pouco mais novo, 
elegantemente vestido com um fato castanho, bastante diferente 
de Benjamin em aparência, mas inconfundivelmente seu irmão; 
tinham os mesmos olhos escuros e narizes ligeiramente aduncos.

— Permita ‑me que lhe apresente Georg Benjamin, o meu irmão 
— disse.

Apertei a mão a Georg, que começou a falar acerca de uma festa 
na qual estivera presente na noite anterior, uma farra realizada em 
honra de uns amigos que em breve seriam enviados para a frente. 
Beberam e dançaram muito, e as raparigas estavam descontraídas.  
Eu fingia estar a ouvi ‑lo, obrigando ‑me a esboçar um sorriso oca‑ 
sional. Percebi que o comportamento de Georg desagradava ao  
irmão mais velho, que fitava a janela com o sobrolho franzido.

Os objetos presentes no quarto prenderam ‑me a atenção pela 
maneira como tombavam uns sobre os outros. Livros velhos e 
novos revestiam todas as paredes e formavam pilhas precárias em  
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dois cantos. Vi, por acaso, a biografia de Bakunin, da autoria de Nattlau, 
aberta sobre uma cama estreita, com as margens repletas de notas. 
Consegui distinguir a palavra «disparate» escrita em maiúsculas 
num canto, junto de um parágrafo, e estremeci. Arrependemo ‑nos 
sempre destas ejaculações juvenis em anos posteriores. O Aufruf zum 
Sozialismus de Gustav Landauer jazia no chão, com a capa voltada para 
baixo — um livro de segunda categoria, mas perigoso, que defendia 
a causa do socialismo. Era igualmente possível ver um romance de 
Balzac aberto, perto da mesa ao lado da cama, embora não conse‑
guisse ler ‑lhe o título.

Benjamin pareceu ignorar ‑me, enquanto Georg continuava  
a tagarelar. Foi uma verdadeira surpresa quando, inesperadamente,  
ele disparou:

— Georg, por favor! Vais levar ‑nos à loucura!
Georg parou a meio de uma frase, como se tivesse ficado pen‑

durado, a balançar, em arame farpado.
— Não podes falar assim sem parar — acrescentou Benjamin. —  

Herr Scholem veio até aqui para podermos debater uma palestra  
a que ambos assistimos.

— Estou a ver — disse Georg. Pegou num cachimbo e começou 
a fingir que o acendia. — Então debatam.

— Foi muito simpático da sua parte ter ‑me convidado — disse 
eu, tentando levar a conversa para o rumo correto.

— Meu caro Scholem, nunca deve mostrar ‑se subserviente.  
Não lhe fica bem.

— Desculpe.
— Sente ‑se, por favor. Tencionávamos falar acerca de História, 

creio eu. A palestra de Hiller pôs ‑nos a pensar, não foi?
— Sim — respondi. — Tenho pensado acerca da História… não 

de uma História específica, mas da noção do passado e das for‑ 
mas através das quais o tentamos representar.

Vi Georg estremecer. Não estava habituado a pensar acerca  
de tais coisas, ou simplesmente a pensar.
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Eu instalara ‑me numa grande cadeira em pele, cujos braços se 
erguiam acima de mim. Benjamin estava sentado à minha frente, 
com as pernas cruzadas, em cima da cama. Georg estava num canto, 
com o seu cachimbo, lançando agora para o ar anéis azuis.

— Tem de me explicar porque é que reagiu daquela maneira face 
ao que Herr Hiller estava a dizer naquela noite — disse Benjamin. —  
Também me desagradou, mas talvez por motivos diferentes… e não 
tão intensamente.

— Só um idiota acreditaria que a História é inconsequente  
— disse eu. — O homem esteve claramente a ler Nietzsche.

— Não gosta de Nietzsche?
— É uma influência perigosa. Nós, judeus, sabe, estamos muito 

interessados na História. As pessoas que esquecem o seu passado 
podem desejar, talvez inconscientemente, destruir o seu futuro. 
Estão rodeados pelo fedor da morte. Aquilo que desejam realmente 
é destruir todos os vestígios que conduziram ao seu odioso presente.

— Bravo! — gritou Georg. — Tem uma maneira de falar mara‑
vilhosa, Herr Scholem. Um verdadeiro Demóstenes!

Benjamin enrolou um cigarro no colo, ignorando o irmão.
— Concordo em grande medida com o seu ponto de vista — disse 

ele, falando muito devagar. — Sabe, o meu trabalho, tal como se 
apresenta, diz respeito à natureza da História, ao processo histórico.  
A História não existe, sabe. É uma grande ficção, uma sobreposi‑
ção de pontos de vista. — Fez uma pausa bastante demorada. —  
A História é uma espécie de mito — acrescentou. — É um sonho, 
talvez até o sonho de um sonho. Tudo muito subjetivo… acho que 
é isso que estou a dizer.

— Não posso concordar, Herr Benjamin — disse eu.
— Nem eu — disse Georg. — É a disciplina em que tenho piores 

resultados na escola. O ano passado quase chumbei nos exames 
por causa de História.

— O que é então a História? — perguntei a Georg.
— É o que aconteceu.
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Benjamin esboçava um sorriso rasgado, os dentes tortos, man‑
chados pelo tabaco, como uma vedação mal concebida em redor 
das gengivas.

— Então como descreveria a atual guerra, Georg? O que acon‑
teceu realmente?

— Tivemos de nos defender contra um inimigo violento.
— Estou a ver.
— Tornas tudo tão complicado — acrescentou Georg. — Não 

é preciso desmantelar cada incidente, despedaçar cada texto,  
desmembrá ‑lo. A vida é demasiado curta para isso.

— Algumas vidas são mais curtas do que o necessário — disse 
eu, embora as implicações do meu comentário pareçam não ter  
sido compreendidas.

Benjamin apresentava agora o seu argumento de uma forma  
mais minuciosa, falando acerca daquilo a que chamava «frágil 
texto da História», que, afirmava ele, «revemos uma e outra vez.»  
Era óbvio que lera muita coisa de Hegel e que apreciava aquilo a que 
chamava pensamento dialético. Muito naturalmente, mudámos de 
tema e começámos a debater o socialismo, que se encontrava agora 
muito em voga e na ponta de todas as línguas nos cafés mais interes‑
santes. Eu próprio tinha estado a ler Fourier com algum desagrado.

— O socialismo é apenas inveja — disse Georg. — Como é natu‑
ral, os pobres gostariam de ter aquilo que os ricos possuem. Se não 
o conseguirem de outra maneira, legislarão para o meter ao bolso.

Não podia discordar.
— Você detestaria o meu irmão Werner — disse eu. — Um acér‑

rimo socialista, mas não pondera devidamente as suas ideias. É algo 
inoportuno. — Prossegui, descrevendo o meu próprio interesse no 
anarquismo, tendo lido recentemente o anarquista russo Kropotkin.

— Ah, Kropotkin — suspirou Benjamin. — Uma doce alma, mas 
não um pensador. Um entusiasta, na verdade. Esse é o problema da 
maioria dos pensadores dialéticos: Veem muito pouco de cada vez. 
A forma do argumento controla o seu conteúdo.
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— O socialismo é uma espécie de religião secular, não é?
Odeio ter de afirmar o óbvio, mas não me parece que Benjamin 

tenha reparado. Devido à sua miopia, era particularmente insensível 
ao estado de espírito daqueles que o rodeavam.

— É judeu, claro — disse eu —, e, enquanto tal, tem de ver as 
coisas de um determinado ponto de vista. Eu vejo.

— Sou judeu, creio. Gosto de visitar as sinagogas, e você? São 
belíssimos museus de uma cultura perdida.

Constatei, com algum espanto, que estava perante um homem 
que temia a sua própria herança. Como a maioria dos judeus assi‑
milados, preferia manter à distância a questão do judaísmo.

— Um judeu é, por definição, um estranho — disse eu —, espe‑
cialmente na Alemanha. Razão pela qual o sionismo me parece uma 
resposta natural a uma circunstância histórica específica.

— Os alemães têm sido bons para os judeus — interveio Georg 
Benjamin. — De qualquer modo não existem verdadeiros alemães. 
O país é uma invenção recente e é composto por muitas raças dife‑
rentes. Os judeus representam uma pequena fatia de um mosaico 
maior que é a Alemanha moderna.

Benjamin acenou como se concordasse com ele, embora eu 
tivesse descoberto mais tarde que não podia confiar nestes sinais  
comuns do discurso humano. Havia nele algo de estranhamente 
disjuntivo; não telegrafava as suas intenções, como a maioria de  
nós. Havia uma parede invisível entre ele e o mundo real, mas era 
sólida, sendo os seus amigos constantemente repelidos e surpreen‑
didos por essa solidez e omnipresença.

— O socialismo é, no fundo, um credo messiânico, ainda que 
secular — continuei. — Isto talvez seja demasiado óbvio, não havendo 
necessidade de o afirmar. A minha própria intuição é a de que os 
sentimentos espirituais  — uma visão da justiça  — devem advir da 
leitura da Tora. Afinal de contas, sou judeu.

Jamais o saberia, claro, se se limitasse a observar os meus pais 
à distância. Tal como os pais de Benjamin, eles haviam perdido  
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o contacto com as suas raízes; eram ramos que se agitavam em solo 
fraco, prontos para serem derrubados por uma cultura que adoravam, 
mas que os desprezava e injuriava. A visão retrospetiva é perfeita,  
mas até eu conseguia vislumbrar com demasiada clareza o destino dos 
judeus na Europa. A autoilusão que por toda a parte e à minha volta  
os judeus praticavam era doentia, e jurei que persuadiria Benjamin  
da importância do sionismo antes que fosse demasiado tarde.

— Em tempo de guerra somos todos alemães — disse Georg.
— Um judeu não devia combater nesta guerra — insisti. — Não  

existe qualquer boa razão para apoiar esta nação fabricada com 
as nossas vidas. Os alemães nunca nos agradecerão. Acabarão por 
matar ‑nos.

Georg parecia discordar, mas não retrucou.
— O meu irmão é um simples patriota — disse Benjamin. — 

Acredita que a guerra tem um efeito purificador sobre as pessoas.
— Já foi chamado?
— Serei em breve, como você. — Os seus olhos cintilaram,  

matreiros. — Consegue imaginar ‑me de arma na mão?
— Daria um tiro no pé — disse Georg, rindo. — Se o inimigo  

o soubesse, imploraria à Alemanha para te alistar, Walter.
O próprio Benjamin ria agora, um riso estranho, ao qual me 

habituaria nos anos seguintes.
— Diverte ‑me ouvir ‑te falar no «inimigo», Georg. O inimigo!  

— O seu riso tornou ‑se estridente, ofensivo até.
— Acredita, então, que não temos inimigos?
— Recuso ‑me a imaginar disparates. Os políticos fazem ‑no  

por nós.
Mais tarde, Benjamin raramente voltaria a ser tão explícito. 

Retirou ‑se apenas do mundo da política quotidiana, encerrando‑
‑se em si mesmo: num mundo de ideias, uma conversa celestial 
em que Platão, Kant, Nietzsche, Heine, Baudelaire, Mendelssohn e 
uma dúzia de outros se sentavam gloriosamente sobre a desordem, 
numa nuvem de alabastro.
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Georg saiu nesse momento da sala, abanando a cabeça.
Nessa tarde, eu e Benjamin começámos a pensar em maneiras 

de evitar o alistamento. Embora os nossos pontos de vista sobre  
a História fossem diferentes, partilhávamos a crença na natureza 
desastrosa desta guerra em particular. Se alguma vez houve um 
conflito sem sentido, este era definitivamente um exemplo disso.  
O que esperava a Alemanha ganhar com isso? Como poderia alguém 
justificar os milhões de jovens gaseados, perfurados pelas baio‑
netas, desfeitos pelas metralhadoras — ou empurrados para lá do 
desespero, para o niilismo, pelo absurdo de tudo aquilo? Aquela  
era uma guerra sem despojos, e sem honra — algo que se tornaria 
ainda mais claro nos anos seguintes.

Quando penso nele, sou invadido por uma pena peculiar, 
quase impossível de expressar. A morte de Benjamin foi, para mim,  
a morte da mente europeia, o fim de um modo de vida. Se ao menos 
tivesse vindo para Jerusalém, este desastre final teria sido evitado. 
Mas a sua teimosia matou ‑o, assim como a sua inconciliável inde‑
cisão. Esperou demasiado tempo por tudo, o meu querido Walter. 
Demasiado tempo. Talvez este desfecho fosse inevitável: uma campa 
não identificada em Portbou, e os anos tristes e desperdiçados  
sem ele estendendo ‑se à minha frente como um deserto.



Walter Benjamin

Uma pessoa que escuta uma história está na companhia de um contador 
de histórias; mesmo alguém que leia uma história em voz alta parti- 
lha este companheirismo. O leitor de um romance, contudo, está isolado, 
mais do que qualquer outro leitor. Na sua solidão, os leitores de roman-
ces apoderam -se do material mais zelosamente do que quaisquer outros.  
Estão prontos a torná -lo completamente seu — a devorá -lo, por assim dizer. 
De facto, destroem e consomem o material que lhes é apresentado como 
um fogo que devora os troncos numa lareira. O suspense que permeia 
um bom romance é semelhante à brisa que agita a chama numa lareira  
e aviva o seu ardor.
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Walter Benjamin para Dora Benjamin

paris
9 de junho de 1940

Minha querida Dora,

Sento ‑me, como é habitual, na biblioteca, à mesma mesa a que me 
sentei durante a última década, a trabalhar no livro. O livro: Atrever‑
‑me ‑ei a chamar ‑lhe tal coisa, a estas mil páginas que se tornaram  
a minha vida? Tenho estado de tal modo absorto nestas páginas  
que elas sugaram ‑me, obscureceram a minha vida.

Podia ter tido uma vida, uma vida «real», algo diferente disto. 
Uma vida contigo e com o nosso querido filho, o meu amado Stefan. 
Podia ter tido, devia ter tido, poderia ter tido… Perco ‑me nestes 
tempos.

Que homem ridículo aquele com quem casaste, Dora. Nem 
sequer é um homem: um veículo de conhecimento, ainda que tem‑
porário. As palavras reúnem ‑se à minha volta, deslizam através  
de mim. O meu apartamento, como sabes, não passa de um quarto 
cheio de livros, de recortes de jornais, de páginas que rodopiam 
no ar como as estaladiças folhas de outubro presas num remoi‑
nho. Nietzsche insiste que Deus morreu, sugerindo que todas as 
formas de significado centralizado ou centralizante foram postas  
em causa. Poderia dizer que sou a personificação da sua morte,  
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da perda de determinado significado. Eu próprio já não acredito  
no significado, nem tenho qualquer desejo nostálgico por ele.

Os nazis estão a chegar, trazendo consigo o seu próprio tipo 
de significado determinado, o seu ódio por toda a ambiguidade. 
Engoliram tanto: a Áustria e a Polónia, a Holanda e a Bélgica. Agrada‑
‑me que tu e o Stefan estejam em segurança, em Londres. Se puder, 
enviarei em breve o dinheiro prometido. Tenho pouco de momento: 
o Teddy Adorno parece ter ‑se esquecido do nosso acordo; o correio 
não traz quaisquer cheques, e só raramente uma palavra amiga.  
No entanto, não me posso queixar do Instituto. Deste modo con‑ 
segui viver da escrita e da investigação durante a última década.  
O seu estipêndio permitiu ‑me uma vida parca.

Gostaria de poder publicar algumas críticas e artigos nos jornais 
franceses, mas isso nunca acontecerá. Tive de vender tudo, até a edição 
de Heine que comprei em Munique contigo, pouco depois do nosso 
casamento. Lembras ‑te dela, com as flores douradas sobre a capa 
de entretela castanha? Lemos os poemas em voz alta, um ao outro, 
durante grande parte da noite, depois fizemos amor junto à lareira 
no apartamento com vista para o parque que o Ernst nos emprestou 
enquanto estava em Itália. Vês, lembro ‑me destas coisas. Surpreende ‑te?

Subestimas ‑me, Dora, a sério que sim. Só por não ser capaz de  
expressar claramente os meus sentimentos, presumiste que não  
tinha sentimentos. A culpa foi minha, obviamente, por falar tão  
pouco. Nunca soube bem o que dizer.

A minha irmã e eu ficaremos aqui enquanto pudermos. Não 
posso acreditar que Paris cairá nas mãos dos alemães, apesar de 
os jornais estarem convencidos disso. São todos tão pessimistas.  
Mas, para o caso de ter de partir, tenho estado a tratar de obter vistos 
de saída. Irei para Portugal, ou talvez para Casablanca. Segundo 
dizem, é possível viajar para Nova Iorque a partir de Marselha.  
É difícil confirmar o que quer que seja.

Visitar ‑vos ‑ei a ambos em Londres, quando a guerra termi‑
nar; não poderá durar muito mais, sabes. Hitler já está esgotado,  
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avança em demasiadas frentes. Há uma oposição considerável 
entre os povos que deseja colonizar, como poderás ter ouvido.  
Em França, por exemplo, raramente encontramos alguém que  
mostre simpatia pelos nazis.

Compreendo que, por termos vivido separados durante tanto 
tempo, sejamos quase uns estranhos, mas gostaria de te voltar  
a ver. Sempre que nos encontramos, a centelha entre nós parece 
reacender ‑se, não é verdade? E, Dora, tens de acreditar que quero 
muito ser um pai para o meu filho. Um rapaz na adolescência  
precisa de um pai. Disseste isso mesmo nas tuas cartas, e eu con‑
cordo contigo.

Talvez com razão, não confias em mim. Muitas vezes, eu pró‑ 
prio não confio em mim. Vagueio pelas ruas brilhantes de Paris 
durante a noite e vejo a multidão inebriada, aterrorizada, hetero‑
génea, que avança em conjunto — esta massa de gente —, mas não 
me sinto ligado a ela. Não sei como reconhecer o meu papel na sua 
vasta companhia.

Na noite passada, no cinema de Montmartre, exibiram vários 
dos meus Chaplins preferidos. Gosto realmente daquele homem, 
pequeno e doce, o seu olhar maravilhado perante o mundo, o seu 
desditoso andar. Ri e chorei tanto: por ti, por mim, por todas as 
vidas cómicas e infelizes que rodopiam à nossa volta como peda‑ 
ços de jornal. As páginas estão rasgadas e espalhadas, e o jornal 
jamais poderá voltar a ser reconstituído.

Tiveste notícias do Scholem? Foram muitas as vezes em que 
desejei ter ido com ele para a Palestina, e ter ‑te levado a ti e ao 
Stefan também. Poderíamos ter encontrado um apartamento com 
vista para a Velha Cidade. Sei que o teu pai teria gostado disso.  
Mas aqui estamos nós, com o Canal a separar ‑nos, e todas as frontei‑
ras fechadas. Eu faria a travessia, se pudesse. Viajaria de imediato.

Por favor, transmite o meu amor ao Stefan e diz ‑lhe que se 
comporte de modo a deixar ‑me orgulhoso. É tão importante, sabes, 
escolher o caminho certo e segui ‑lo de um modo consistente.  
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Que não tenha sido capaz de o fazer eu mesmo gera em mim, claro, 
uma dor verdadeira, como bem compreenderás.

Espero que consigas encontrar algures no teu coração uma 
maneira de me perdoares, Dora. Fui ‑te infiel, mas também fui 
infiel a mim mesmo. No entanto, posso mudar. Posso fazê ‑lo, agora  
que o livro está terminado. Se me for permitido gabar ‑me, direi que 
é bom. A existir alguma razão para a minha breve estadia neste 
planeta, ela reside nestas páginas.

Por favor, escreve ‑me quando puderes. Não iremos deixar Paris 
tão cedo, pelo menos se o pudermos evitar.

Com muito afeto,
Walter

Gershom Scholem para Dora Benjamin

jerusalém
15 de setembro de 1940

Querida Dora,

Pareço ter perdido o rasto de Walter. Sabes do seu paradeiro? A sua  
última carta pareceu terminar a meio de uma frase. Suponho que 
se alguém sabe onde se ele encontra, que essa pessoa sejas tu.  
Ele sempre te amou, como estou certo que o sabes.

Não me surpreende que não tenham conseguido viver juntos 
em paz. Ele é um homem difícil, embora superior. Sim, irei usar 
essa palavra improvável: superior. Faço ‑o com plena consciência das 
suas limitações. Acontece que possui a mente mais subtil da nossa 
geração. É justo dizer que nunca, nem uma única vez, comprometeu 
o seu brilhantismo — algo que só podemos dizer de muito poucas 
pessoas. A sua mente inflama qualquer texto ou imagem que surja 
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à sua frente. Dissolve o significado, depois reconstitui ‑o, atualizan‑
do ‑o para seu próprio proveito. Só os maiores pensadores críticos 
são capazes de fazer isto.

Fora ele mais disciplinado (e, minha querida, todos conhe‑ 
cemos os seus modos abstratos), poderia ter percorrido os corre‑
dores da eternidade com Platão e Moses Mendelssohn. Todavia, 
seria um convidado bem ‑vindo à sua mesa, não seria? Ainda que, 
como sempre, quase nada dissesse, achariam a sua aura — o olhar 
gnómico e a piada ocasional — interessante. E depois, de súbito,  
a maneira como a sua conversa se ergue verticalmente, se move 
para regiões estranhas, etéreas…

Passaram ‑se realmente duas décadas ou mais desde que estive‑ 
mos juntos na Suíça? Ficámos muitíssimo perto de atingir um 
ponto de perfeita partilha intelectual, como se as normais barreiras 
da pele e do crânio não inibissem a fluída transferência de ideias.  
De algum modo, as palavras não se interpunham entre nós, como 
acontece agora, manchando irremediavelmente os pensamentos 
claros e a expressão lúcida. Nesses dias parecíamos avançar para 
lá da linguagem, mas através da linguagem. Ainda não sei o que 
aconteceu, nem como tal coisa desabou sobre nós. Nada mais vol‑ 
tou a ser igual depois disso.

Eu adorava ‑o, Dora, tal como tu. Mas ele não era capaz de amar 
nenhum de nós plenamente — não como nós o amávamos. Havia 
uma parte de si que era incapaz de se libertar. Seria egoísmo?  
Não creio (embora tu possas muito bem discordar). Algo seme‑ 
lhante ao equivalente emocional da miopia. E, no entanto, quando  
via, via completamente; era capaz de ler uma pessoa como lia um 
texto, penetrando nesse labirinto com ousadia, mergulhando até 
aos recessos mais profundos. Eu sentia ‑me sondado por ele, inter‑
rogado e descoberto.

Mas agora temo pela vida dele. Está em Paris há demasiado 
tempo, Dora. Os nazis estão a ganhar esta guerra. Podem muito bem  
consumir a Europa e destruir o que quer que o termo civilização 
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significasse para nós. Juro, se magoarem um cabelo que seja da 
cabeça de Walter, amaldiçoá ‑los ‑ei para sempre. Curiosamente,  
ele representa tudo aquilo a que eles se opõem. Ele está tão aberto 
a tudo: às contrariedades, aos absurdos. Enfrentará a morte, eu sei,  
com um estremecimento de pesar e depois com uma gargalhada 
sombria que ribombará no céu.

Se souberes do seu paradeiro, por favor, escreve ‑me de ime‑ 
diato. Tentarei entrar em contacto com ele. Entretanto, se tu e o 
Stefan precisarem de alguma coisa, por favor diz ‑me.

Com os meus cumprimentos,
Gerhard

Walter Benjamin para Asja Lacis

paris
12 de junho de 1940

Minha querida Asja,

Não tenho notícias tuas há dois anos. Quase perdi a esperança,  
mas escrevo ‑te ainda assim, não se vá dar o caso de tudo o que dizem 
estar errado. Os rumores são terríveis, Asja. Se houver neles alguma 
verdade, jamais verás estas palavras, jamais saberás que estou a pen‑
sar em ti.

Tentei, de facto, sugerir que deixasses o estado soviético entre‑ 
gue às suas próprias maquinações. Nada mais direi sobre esse assunto. 
Não me cabe fazer julgamentos em nome de outras pessoas; como 
sabes, sempre admirei a tua constância e o teu idealismo político,  
tão maiores do que os meus. Recordo ‑me frequentemente daquele 
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inverno em Moscovo, quando aí fui porque te amava. Eu sabia que só 
poderia ser feliz com o teu amor, envolto na tua vida. A ideia de existir 
fora do brilho do teu ser parecia ‑me impensável. Disseste que era um 
disparate, que eu iria, decerto, encontrar outra pessoa e ser igualmente 
feliz. Mas estavas errada. Não encontrei ninguém. Não encontrei 
nada que se assemelhasse ao amor nestes quinze ou dezasseis anos.

Tenho vivido com a Dora, a minha irmã. Nunca a conheceste.  
É uma mulher peculiar, profundamente introvertida, imensamente 
aborrecida com a vida. Ela não leu nada nem refletiu sobre nada. 
Nisto, suponho, assemelha ‑se à maioria das pessoas que podemos 
encontrar na rua. De certa maneira, acho isto mais fácil do que 
viver com a outra Dora, a minha ex ‑mulher. Ela lera, de facto, tudo 
e era uma pessoa cheia de ideias. Como tu. Só que batalhámos por 
cada centímetro de território intelectual, e a minha vida tornou ‑se 
extenuante. Se ao menos nunca tivéssemos tido um filho…

Oh, Asja, de que serve isto? Eu continuo a escrever e escrevo 
uma vez mais, nada ouvindo e temendo o pior. Deverei resignar ‑me 
à tua perpétua ausência da minha vida? Deverei guardar a minha 
caneta numa gaveta e fechá ‑la?

Falarei contigo, querida, nem que seja em oração. Nem que seja 
para mim mesmo, sussurrando de noite, conjurando a tua presença 
como quem invoca os mortos. Há aí algum conforto.

Desde o dia em que nos conhecemos, em Capri, não tive imagem 
que me fosse mais querida do que a do teu rosto. Por vezes surge ‑me 
no escuro, brilhando sobre mim, com a sua luz amarelada como uma 
vela e o olhar cintilante. Falo com esta visão, com sinceridade, mas 
nada obtenho em troca, não há amor recíproco, não há resposta. Estou 
só, Asja. Sei disso. Disseste muitas vezes que eu era o homem mais 
solitário que conhecias, e eu objetei. Nisto, tinhas razão. A solidão 
apenas cresce, temo. E ainda mais por sentir a tua falta.

Teu, sempre com amor,
W. B.



Walter Benjamin

Estou na última mala de livros, que já está meio vazia, a desembalar  
a minha biblioteca nas horas calmas depois da meia -noite. Enchem -me 
outros pensamentos, além dos que já referi — imagens, mais do que pensa-
mentos, memórias. Lembro -me tão vividamente das cidades onde encontrei 
certos livros: Riga, Nápoles, Munique, Danzig, Moscovo, Florença, Basileia,  
Paris. Recordo -me do sumptuoso apartamento de Rosenthal em Munique,  
e da Danzig Stockturm onde vivia o falecido Hans Rhaue, e da bafienta  
cave de livros de Süssengut na zona norte de Berlim. Recordo com precisão  
as salas onde estavam armazenados estes livros, e as minhas próprias divi-
sões desarrumadas, nos meus tempos de estudante em Munique. Lembro - 
-me do meu apartamento em Berna e da minha solidão no lago de Brienz.  
Por fim, recordo o meu quarto de infância, onde apenas quatro ou cinco 
dos milhares de livros empilhados à minha volta viveram outrora. Oh,  
o prazer do colecionador! O prazer de um homem ocioso!




