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Prefácio

Os rincões e os céus

Foram os clássicos latinos que falaram do genius loci, uma 
modesta divindade, apegada ao seu torreão, que tutelava e inspi-
rava quem habitava um lugar de forma ocasional ou permanente, 
mas que também podia se tornar hostil se os dons que oferecia 
fossem desdenhados ou se não lhe fosse demonstrado o devido 
respeito. Na atualidade, acreditar em deuses locais ou universais 
é menos frequente do que nos tempos antigos, mas o velho culto 
não desapareceu, apenas se transformou: hoje preferimos consi-
derar que a alma de cada lugar são os criadores humanos – escri-
tores, artistas –, cuja inesgotável fecundidade concede uma aura 
quase mágica às paisagens em que vivem, ao mesmo tempo em 
que se nutrem daquilo que esses lugares privilegiados lhes dão. 
Mesmo que às vezes o vínculo passional com eles possa se trans-
formar, por razões biográficas, em polêmicas até dramáticas.

Deixando de lado as mitologias e as lendas, nós, leitores, sen-
timos uma emoção especial, difícil de exprimir, ao visitar as casas, 
as ruas e as paisagens por onde os nossos autores mais admirados 
andaram e onde imaginaram as suas obras. Somos inclinados a 
peregrinações devotadas para ver os rincões e os céus que foram 
contemplados por aqueles a quem devemos tantos momentos de 
emoção e de iluminação. Nós os compreendemos melhor e nos 
sentimos mais próximos deles ao conhecer o cenário, às vezes já 
muito deteriorado pelo implacável tempo, em que transcorreram 
suas vidas e foram forjadas suas histórias. Não é algo específico da 
nossa época porque, há séculos, alguns desses mesmos escritores 
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que agora veneramos empreenderam buscas semelhantes pelos lu-
gares de origem daqueles que eles consideravam os seus mentores 
intelectuais. Sem dúvida, há algo de fetichismo (por que nos en-
vergonhar dos nossos fetiches?) e também desta forma ingênua de 
piedade que dedicamos às relíquias milagrosas dos santos. Mas não 
é apenas isso: é uma forma perene de reconhecer que, tanto ontem 
como hoje e, sem dúvida, também amanhã, a literatura é uma tra-
dição cujas raízes fundem-se na história e na geografia.

Lugares mágicos é o resultado de uma aventura: para pre-
parar a série de programas de televisão que originou esta obra, 
formamos um grupo expedicionário que primeiro viajou por li-
vros e mapas para em seguida se deslocar por mais de uma dú-
zia de países da Europa e da América. Conseguimos encontrar a 
maior parte do que procurávamos e também coisas imprevistas 
que chegaram até nós de surpresa e às quais somos especialmente 
gratos. O resultado, que compartilhamos com numerosos teles-
pectadores e, agora, com leitores, foi que muitos nomes ilustres, 
que antes só havíamos visto nas capas de livros inesquecíveis, 
ganharam vida para nós por meio de casas, paisagens, comidas 
e vinhos, assim como pessoas que trouxeram seus testemunhos 
sobre os autores. Nosso principal objetivo é difundir e reforçar 
o amor pela literatura, mas também mostrar que há outra forma 
alternativa de viajar e de fazer turismo, não menos interessante e 
talvez mais enriquecedora do que a convencional.

Da minha parte, só posso lembrar os momentos esplêndi-
dos (houve piores, mas do regular logo sai o melhor) que passei 
aprendendo e me divertindo ao lado de Eliseo Álvarez, Cami-
la O’Donnell, Pablo García, Matías Naccarato, Federico Merea e 
também, last but not least, nossos batedores Santa Torres, José Luis 
Merino e Ana, que prepararam o terreno antes de se juntarem à 
aventura. Meu agradecimento pessoal a todos eles. E, é claro, aos 
gênios, cuja inspiração nos levou a desfrutar desses lugares.

Fernando Savater
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Uma janela para o mundo

A Praga de Franz Kafka

A cidade de Praga é uma das mais belas da Europa. Com 
a parte antiga e a nova, a Ponte Carlos, a extraordinária 
praça no centro da cidade velha e suas ruelas, tanto à noi-

te como de dia, no inverno como na primavera, tem um encanto 
especial. É uma cidade musical; aqui nasceram os compositores 
Antonin Leopold Dvorák e Bedrich Smetana. Esse último dedi-
cou um lindo poema sinfônico ao rio Moldava, que cruza a ci-
dade e sobre o qual se estendem adoráveis pontes. Aqui também 
nasceram grandes literatos, como Rainer Maria Rilke e Milan 
Kundera. E, claro, aqui nasceu Franz Kafka. Foi em busca dele 
que viemos a esta cidade. De alguém que disse que um livro deve 
ser como um machado que sirva para quebrar o mar de gelo que 
todos temos por dentro.

Franz Kafka, enquanto criador, sem dúvida está entre os 
mais singulares e universalmente aclamados do século XX. Mas 
seu perfil transformou-se também num tipo de lenda de Praga, 
uma das cidades europeias mais propensas a elas. Em sua bio-
grafia abundam os traços que favorecem sua consolidação como 
mito. Um pai comerciante que sempre foi hostil à vocação inte-
lectual do filho (discordância à qual devemos um dos textos mais 
comoventes de Kafka), uma relação complicada nos âmbitos 
sentimental e físico com as mulheres que mais o atraíram, uma 
obra copiosa, mas praticamente só conhecida após a morte por 
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um testamenteiro que traiu sua vontade; argumentos hipnóticos 
como pesadelos servidos por uma prosa cristalina, uma existên-
cia marcada pela doença, a morte prematura. Inevitavelmente, esse 
quebra-cabeça inclina a transformar o escritor no principal perso-
nagem de sua literatura enigmática e silenciosamente angustiante. 
No entanto, não faltam testemunhos indicando que Kafka não foi 
tão kafkiano como a lenda tecida em torno dele: muitos o viram 
como partícipe engenhoso e carismático dos debates intelectuais 
da Praga modernista, uma figura sedutora, irônica e até alegre. 
Quem sabe? A única coisa com que os contemporâneos e a poste-
ridade concordam é que ele foi e segue sendo insubstituível.

Qual é a maior conquista que um escritor pode alcançar? 
Em certos casos, criar personagens de traços inconfundíveis, que 
se incorporem à nossa memória coletiva como os deuses das an-
tigas mitologias ou os similares bíblicos: Dom Quixote, Hamlet, 
Tartufo, Celestina, Peter Pan ou Sherlock Holmes. Aqui, a criatura 
de ficção transforma-se em algo mais real e tangível do que o seu 
autor: podemos duvidar da existência de Shakespeare, ainda que 
não da de Macbeth ou Falstaff. Mas em outras ocasiões o escritor 
cunha um selo próprio, uma perspectiva vital que leva seu nome 
e é identificável inclusive por quem menos o leu: o voltairiano é 
reconhecível até para quem ignora a vasta obra de Voltaire, do 
mesmo modo que reconhecemos o sádico e o kafkiano antes de 
frequentar o divino Marquês ou Kafka, e inclusive se cometemos 
o erro de privar-nos deles.

A moeda de dez cêntimos

Kafka nasceu em três de julho de 1883 na Rua Maisel, em uma 
zona modesta do centro de Praga, próxima ao gueto judeu de Jo-
sefstadt. Da casa natal somente está conservado o pórtico, porque 
um incêndio destruiu o restante do edifício. Quando Franz tinha 
dois anos, a família mudou-se para a Praça Weichselplatz, por isso 
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o garoto não se lembrava de praticamente nada do que havia sido 
o seu primeiro lar. A família tinha seis filhos: três meninas e três 
meninos. Somente Franz e as irmãs Valli, Elli e Ottla sobrevive-
ram à infância. 

O pai, Hermann, vinha da Boêmia meridional, de onde havia 
se mudado para Praga para ganhar a vida. Aqui casou-se com Jú-
lia, que era filha de um importante cervejeiro e que lhe deu apoio 
econômico. Ele havia começado bem de baixo, saindo com um 
carrinho de madrugada pelas ruas. Havia chegado como um sim-
ples vendedor ambulante. Mas era uma pessoa empreendedora 
e lutadora e, com o dinheiro da mulher, a família começou um 
pequeno comércio de acessórios, bengalas e guarda-chuvas que 
foi prosperando até se transformar em um importante armazém. 
Mudaram-se várias vezes à medida que a sua situação econômica 
progredia.

Mesmo que Kafka tivesse muito medo de fracassar na esco-
la primária e no nível médio, seu desenvolvimento foi bastante 
bom. Estudou em centros de língua alemã, mas também apren-
deu tcheco, algo que era comum numa sociedade multilíngue 
como aquela.

A casa da Rua Celetna, número 3, foi onde Kafka passou mais 
tempo junto à família. Aqui também deu alguns dos seus primei-
ros passos literários, ainda que nada disso tenha se conservado. Foi 
aqui que pela primeira vez teve um quarto só para ele, algo muito 
importante para uma pessoa reservada e desejosa de intimidade 
como Kafka. Os pais mantinham o negócio, a mercearia, na parte 
de baixo da casa. Kafka tinha uma janela que dava para a rua que 
para ele foi crucial; quase se poderia escrever um estudo sobre a 
presença das janelas em seus contos e relatos. A janela é em Kafka 
a saída ao exterior, a transcendência para o que está mais além. 
Ele tem um texto chamado precisamente “A janela que dá para 
a rua”. Não é apressado supor que surgiu dessa primeira janela 
própria: “Quem vive só e, no entanto, deseja em algum momento 
unir-se a alguém; quem, em consideração às mudanças do ritmo 
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diário, o clima, as relações de trabalho e outras coisas semelhan-
tes quer ter, simplesmente, um ombro qualquer em que possa se 
apoiar, essa pessoa não poderá prosseguir por muito tempo sem 
uma janela que dê para a rua”.

Também viveu aqui uma série de aventuras infantis, algu-
mas tão emocionantes e tão “kafkianas” como esta que ele mesmo 
relata: “Quando eu era muito pequeno, uma vez me deram uma 
moeda de dez cêntimos de coroa. Eu tinha muita vontade de dar a 
moeda para uma velha mendiga que ficava sentada entre as duas 
praças, mas essa quantia me parecia exorbitante, uma quantia 
que provavelmente ninguém jamais havia dado a um mendigo, 
e por isso tinha vergonha de fazer uma coisa tão inconcebível. 
Mas como tinha que dá-la de qualquer jeito, troquei a moeda de 
dez, entreguei à mendiga um cêntimo, dei a volta na prefeitura e 
na galeria da praça pequena, regressei como novo benfeitor pela 
esquerda, voltei a dar um cêntimo à mendiga, corri outra vez e 
repeti isso febrilmente dez vezes, ou talvez menos, porque a men-
diga acabou se aborrecendo e finalmente foi embora. Seja como 
for, no final eu também estava tão esgotado, inclusive moralmen-
te, que voltei em seguida para casa e chorei até que a minha mãe 
me deu outra moeda de dez cêntimos”.

Não apenas durante toda a sua infância, mas também a ado-
lescência, a vida da família de Kafka esteve centrada no comércio. 
Hermann Kafka teve muitos problemas, inclusive passou por difi-
culdades legais porque o acusaram de vender mercadorias rouba-
das. Mas a mentalidade agressivamente comerciante do pai choca-
va-se com a de Franz, que detestava a ideia de se dedicar a vender 
e comprar. O pai era um homem imperativo, de mau caráter, que 
dava gritos, insultava seus funcionários, dava bofetadas e atirava as 
mercadorias quando uma coisa se misturava com outra ou quando 
não gostava de como estavam organizadas; tudo isso, por um lado, 
parecia ao menino tirânico e horrível e, por outro, algo admirável. 
Porque esse desperdício de energia, de personalidade, impressio-
nava Kafka e também, de alguma maneira, lhe parecia atraente.




