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rogério paulo Madeira

FICÇÃO E HISTÓRIA. A FIGURA 
DE URIEL DA COSTA NA OBRA 
DE KARL GUTZKOW
Coimbra, Minervacoimbra / 2012

Versão final de uma tese de doutoramento 
apresentada à Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra em 2009, o livro de 
Rogério Paulo Madeira centra-se no trata-
mento literário da figura do judeu de ori-
gem portuguesa Uriel da Costa na ficção 
de Karl Gutzkow, nomeadamente na no-
vela Der Sadducäer von Amsterdam (1834) 
e na tragédia Uriel Acosta (1846). Esta fi-
gura é originalmente conhecida através 
da sua autobiografia Exemplar Humanae 
Vitae mas também, posteriormente, atra-
vés da investigação historiográfica, em 
grande parte desenvolvida em torno des-
se testemunho, no sentido de confirmar e 
completar as informações que ele veicula.

Pretende este trabalho dar conta da re-
lação de fidelidade ou divergência entre 
o texto historiográfico e a ficção literária; 
tal confronto tornar-se-á produtivo en-
quanto meio de entender a especificidade 
das primeiras apropriações literárias da 
figura do luso-judeu, cujos contornos de-
correm em grande medida do contexto e 
dos momentos históricos em que elas fo-
ram elaboradas por Karl Gutzkow.

Um primeiro capítulo debate a polémi-
ca questão das relações entre a História e 
a ficção, sendo certo que o termo «His-
tória» diz aqui respeito ao discurso cien-
tífico habitualmente designado por histo-
riografia e que a ficção se reporta ao texto 
literário que aborda assuntos que também 
são objecto da narrativa histórica. Trata-
-se, portanto, da análise das possíveis rela-
ções entre dois tipos de textualidade com 
normas e pressupostos próprios.

É-nos fornecido um mapeamento mui-
to completo da discussão em torno da 
referida questão, em que se perfilam duas 

posições antagónicas: 1) por um lado, os 
contributos daqueles que defendem, na 
esteira de Hayden White, o entendimento 
da relação entre estes dois tipos de discur-
so como um fenómeno de convergência 
baseado na natureza ficcional da própria 
historiografia; 2) por outro lado, o ponto 
de vista de quem distingue radicalmente 
ambos os discursos em nome da sua espe-
cificidade intrínseca e da natureza da sua 
relação com as fontes. Predomina neste 
contexto uma argumentação desenvolvi-
da no sentido de identificar as fronteiras e 
limitações que se impõem à historiografia 
em nome da sua cientificidade, a par do re-
conhecimento do mais amplo leque de re-
cursos de que o texto literário dispõe, e que 
os narratologistas mais detalhadamente 
descrevem. O autor constata, assim, que 
esta linha, que aqui é designada de «tese 
separatista», baseia a sua argumentação 
em torno da oposição entre as marcas da 
referencialidade e da ficcionalidade.

A reflexão de Ansgar Nünning ocupa 
no contexto deste debate, segundo Rogé-
rio Madeira, um lugar de destaque, gran-
geado com a publicação de uma obra so-
bre o romance histórico (Von historischer 
Fiktion zu historiographischer Metafiktion. 
Bd. 1 Theorie, Typologie und Poetik des his-
torischen Romans, 1995). A contestação 
da tese da convergência trazida a lume 
por Hayden White articula-se neste es-
tudo, no entanto, com a constatação da 
existência de casos de fronteira e de situa-
ções de hibridez que justificam a concep-
ção de um «modelo de escalonamento 
gradual de ficcionalidade». É este mo-
delo que permite a identificação de uma 
tipologia do romance histórico composta 
por cinco variantes de acordo com um 
conjunto de critérios pré-estabelecidos 
(p. 81), que, mutatis mutandis, se consi-
dera aqui também aplicável a outras for-
mas literárias de temática histórica, como 
é o caso da novela e do drama.
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Estas considerações teóricas iniciais, 
que se revelam de importância decisiva 
para o travejamento deste estudo, são 
completadas ainda pela referência às con-
venções e à historicidade dos géneros lite-
rários a que se reportam os textos de Karl 
Gutzkow que serão objecto de análise.

Uma vez estabelecido o enquadra-
mento teórico que respalda a investiga-
ção, dirige-se a atenção do leitor para a 
personagem histórica de Uriel da Costa, 
descrevendo os momentos conhecidos da 
sua biografia e apresentando os diferentes 
aspectos da construção da imagem desta 
figura na historiografia e na literatura. 
A atenção dedicada à recepção e à apre-
sentação da imagem do judeu português 
no espaço de língua alemã articula-se 
quase naturalmente com a descrição do 
contexto social, cultural e político que 
enquadrou a existência e a produção lite-
rária de Karl Gutzkow.

Com efeito, o exercício do poder re-
pressivo e persecutório que dominou o 
espaço de língua alemã no período que 
mediou entre o Congresso de Viena 
(1815) e a Revolução de Março de 1848 
produziu efeitos profundos na estética e 
na produção literária e artística da época. 
Karl Gutzkow, que foi considerado figura 
de primeira linha do grupo de autores que 
vieram a ser designados como «a Jovem 
Alemanha», e que ficou sobretudo co-
nhecido através do escândalo suscitado 
por uma cena considerada atentatória 
da moral no seu romance Wally, a Cépti-
ca, nunca abandonou a convicção de que 
a literatura devia ser politizada e de que 
«o contrabando de ideias» seria o mais 
útil instrumento de comunicação de uma 
literatura interventiva, tanto na narrativa 
como no drama.

As análises da novela e da tragédia que 
se seguem revelam de que modo estas 
convicções acerca do papel da literatura 
«em tempos sombrios» se manifestam 

na configuração literária de um assunto 
também tomado como objecto da histo-
riografia.

A uma apresentação do que se conhece 
relativamente à génese da novela Der Sa-
dducäer von Amsterdam e à sua recepção 
segue-se a descrição detalhada e a análise 
da organização diegética, do tratamento 
do espaço e do tempo, das personagens e 
da acção, procurando reflectir «sobre a 
forma como o ficcionista Karl Gutzkow 
[…] decidiu preencher os espaços entre 
as parcas linhas e as amplas margens do 
minúsculo capítulo do livro da memó-
ria colectiva dedicado ao livre pensador 
português conhecido durante séculos, e 
especialmente além-Reno, como Uriel 
Acosta» (p. 272). Desta análise resulta o 
reconhecimento de que a manipulação de 
alguns elementos biográficos, bem como 
a introdução dos elementos puramen-
te ficcionais da novela contribuem para 
a construção da figura de Uriel Acosta 
como um marginal heterodoxo, marca-
do pela melancolia e pelo cepticismo, a 
quem alguém chamou (Hans-Wolfgang 
Krautz, 2001) «um Hamlet judeu con-
trariado» (p. 395).

Conforme afirma o autor deste livro, 
«a angústia individual do marrano seis-
centista […] [e acrescente-se aqui: um 
sentimento que contém uma componen-
te filosófica e de crítica à religião insti-
tuída, mas também aspectos do âmbito 
amoroso] reflecte a dilaceração colectiva 
que afecta a sociedade alemã da Restau-
ração» (p. 397).

A cena humilhante e traumática da 
retractação de Uriel Acosta na sinagoga, 
além de representar uma crítica ao fana-
tismo da ortodoxia judaica, que revela 
comportamentos análogos à intolerân-
cia dos católicos, é também legível como 
uma alusão ao ambiente social e político 
da Alemanha da Restauração, onde o livre 
pensamento era ferozmente perseguido.
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Em conclusão, esta análise permite re-
conhecer que a novela apresenta traços 
que revelam a relação intertextual com a 
narrativa historiográfica, a par da intro-
dução de elementos novos. As estratégias 
narrativas utilizadas são conducentes à 
construção de uma imagem ficcional do 
passado como «projecção da situação 
histórica do presente, ou seja da época da 
Restauração» (p. 403), a que não é alheia 
uma intenção de estímulo ao pensamento 
crítico e de incitação à mudança.

Também relativamente à tragédia 
Uriel Acosta se procede à descrição da sua 
génese e recepção, seguida de uma rigo-
rosa e detalhada sinopse, e da identifica-
ção e análise das personagens e cenas que 
se reportam ao texto histórico e das que 
nele não constam.

Verifica-se que a eliminação de alguns 
episódios que figuravam na novela, bem 
como a observância das regras clássicas da 
tragédia, que implica uma forte redução 
no tratamento das dimensões espácio-
-temporais, contribuem para reduzir a pro-
fundidade psicológica da figura central. 
Segundo Rogério Madeira, Uriel Acosta 
é mais uma vez apresentado como «már-
tir da intolerância religiosa», ao mesmo 
tempo que os traços «hamletianos» que 
se deixavam reconhecer na novela surgida 
no contexto da Jovem Alemanha se esba-
tem na tragédia escrita no período que 
antecede a Revolução de Março de 1848 
(cf. p. 530). A retratação de Uriel Acosta é 
justificada por motivações pessoais, de or-
dem afectiva e familiar, e resulta também, 
na tragédia, da reacção a um procedimen-
to ardiloso por parte das autoridades da 
Sinagoga; o herói surge, por isso, como 
uma figura menos problemática, que atrai 
a simpatia do público e desacredita a hie-
rarquia rabínica; estabelece-se, assim, uma 
analogia com o exercício ilegítimo do po-
der que ensombrava a vida política e social 
contemporânea do autor.

Constata-se, portanto, que Karl Gut-
zkow manteve alguma coerência no seu 
entendimento da função interventiva da 
literatura; o regresso à representação fic-
cional da mesma figura histórica em mo-
mentos diferentes (1834 e 1846), ainda 
que tendo em conta os constrangimentos 
de ordem genológica, revela, no entanto, 
discrepâncias entre si e relativamente aos 
textos historiográficos que, sem permi-
tirem explicações unívocas e definitivas, 
estimulam o autor deste livro à reflexão e 
ao estabelecimento de conjecturas.

A oportunidade e a relevância desta 
obra são evidentes: ela preenche uma la-
cuna que era indesejável; o interesse pela 
cultura portuguesa justifica a investiga-
ção acerca do impacto de um notável ju-
deu oriundo da cidade do Porto cujo pen-
samento, pelo menos parcialmente, aqui 
se desenvolveu. Por outro lado, as obras 
de Gutzkow em apreço são os primeiros 
textos ficcionais conhecidos que tomam 
Uriel Acosta como personagem central. 
O presente estudo, que constitui uma ta-
refa que estava por realizar, permite, as-
sim, um duplo olhar sobre o seu objecto 
(como compete, aliás, à Germanística In-
tercultural cuja linha de orientação é aqui 
assumida de modo explícito); ele oferece 
ao leitor as informações e as pistas ne-
cessárias para entender o significado da 
personagem portuguesa, historicamente 
identificada, na obra de um autor de lín-
gua alemã e no contexto histórico e cul-
tural específico em que ele se enquadra. 
Importa ainda registar a profundidade e 
o rigor da investigação que subjaz a esta 
obra, cuja seriedade a torna uma referên-
cia incontornável para quem se propuser 
estudar temas que se relacionem com os 
conteúdos aqui abordados.

Fernanda Mota Alves

[A Autora segue a antiga ortografia.]


