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RESUMO 

 

O presente estudo se propõe a realizar uma discussão da literatura como fonte para 

os estudos históricos. Um livro do escritor tcheco Milan Kundera será pano de fundo 

para entender o elo entre História, literatura e memória, a luta de poder para 

legitimação do que será introduzido na memória coletiva. O livro a ser analisado será 

“O livro do riso e do esquecimento”, caracterizado por ser em parte político, em parte 

filosófico e poético. Kundera é um escritor que se preocupa com a consciência 

histórica, com a importância dos acontecimentos para a consciência coletiva de um 

povo. O trabalho mostrará a importância da memória, como desencadeadora no 

indivíduo de uma representação seletiva do passado, constituindo um elemento de 

identidade, de alteridade, de percepção de si e do outro. Serão interpretados certos 

conceitos usados por Milan Kundera para compor a sua literatura e nos ajudar a 

problematizar a memória e o trabalho do esquecimento por meio das situações vividas 

por seus personagens.  

Palavras-chave: Kundera, História, Memória, Esquecimento.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study proposes to conduct a discussion of literature as a source for 
historical studies. A novel by Czech writer Milan Kundera is backdrop for 
understanding the link between history and memory, the power struggle for legitimacy 
than will be introduced in the collective memory. The book under review is “The book 
of laughter and forgetting”, characterized by being partly political, partly philosophical 
and poetic. Kundera is an author who cares about historical awareness, with the 
importance of events for the collective consciousness of a people. The work shows the 
importance of memory, as a trigger in the individual of a selective representation of the 
past, constituting an element of identity, otherness, of perception of self and the other. 
Will be interpreted certain concepts used by Milan Kundera to compose their literature 
and help us discuss the memory and work of oblivion through the situations 
experienced by their characters. 

Keywords: Kundera, History, Memory, Oblivion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretendeu analisar a questão da memória e do 

esquecimento na literatura do escritor tcheco Milan Kundera, procurando 

problematizar o elo entre a História, a memória e o trabalho de escrita romancista do 

nosso autor. 

Em seu primeiro momento a pesquisa demandou uma discussão entre as 

relações entre História e literatura, a partir dos fundamentos da História Cultural, a 

qual possibilitou uma abertura na maneira de abordar o passado, ampliando o 

conceito de fonte, inclusive, para a literatura. Para isso, nos balizamos com alguns 

ensinamentos de Robert Chartier, Lynn Hunt, Hayden White e Dominick Lacapra, 

fundamentais para um melhor entendimento de como o historiador pode interpretar 

um texto literário.  

Após esse primeiro momento, passamos a questão das concepções de 

memória e sua abordagem na literatura enquanto um discurso de linguagem. O relato 

memorialístico pode ser um terreno fértil para a literatura, e por isso buscaremos 

entender as concepções de memória para importantes teóricos como Henri Bergson, 

Maurice Halbwachs, Jacques Le Goff, Paul Ricoeur e Ecléia Bossi.  

Primeiramente, apresentamos o conceito de memória de Henri Bergson, e a 

sua ideia de percepção e lembrança, para depois contrapô-lo ao pensamento de 

Maurice Habwachs e uma memória que ultrapassa o plano individual e se torna 

memória coletiva.  

Logo em seguida trabalhamos o estilo de escrita de Milan Kundera, a forma 

pela qual ele cria seus personagens e se torna um narrador-autor participativo no 

romance. Procuramos traçar sua trajetória de vida, sua militância política para 

entender um pouco melhor o narrador kunderiano. Usamos como apoio para esse 

estudo o livro A arte do romance, no qual o escritor faz considerações a respeito da 

sua experiência com a prática romancista.  

O segundo capítulo do presente trabalho se dedicou à análise do romance O 

livro do riso e do esquecimento a fim de problematizar a questão da memória e seus 
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significados. Trabalhamos com duas partes do romance que mais se relacionam com 

a questão da memória e do esquecimento e, portanto, são fundamentais para 

entendermos a percepção de Kundera com alguns conceitos da História.  

Inicialmente discutimos o evento da Primavera de Praga e os seus 

desdobramentos. Por ser um acontecimento que permeia todo o romance, a análise 

desse momento na História faz-se fundamental para compreender um pouco melhor 

a narrativa do autor. Logo em seguida comentamos a respeito do exílio de Kundera, 

e como a situação de imigrante influenciou sua maneira de ver o mundo. Nos 

apoiamos, nesse momento, em uma entrevista que o autor concedeu ao escritor Philip 

Roth, detalhando sua situação de exilado e de romancista. 

Por fim, entramos nas histórias contadas no romance com o intuito de 

entender em que momento os dramas existenciais dos personagens refletem uma luta 

da memória contra o esquecimento, e até mesmo contra o poder, quando a memória 

é alterada e manipulada. Discutimos melhor essas questões, nos apoiando em 

teóricos como Paul Ricoeur, Peter Burke, Maurice Halbwachs e Michael Pollak, tendo 

por base o estudo já realizado no primeiro capítulo. 
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1 RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA 

 

Para que seja possível compreender as relações entre História e Literatura, 

faz-se necessário o estudo de uma das vertentes da história cultural, que procura, a 

partir de vários tipos de textos, pensar sua escrita, linguagem e leitura. Segundo Roger 

Chartier: 

 

A história cultural está situada em um marco de reflexão compartilhado pelas 
ciências sociais, a literatura ou a filosofia, que definem um perfil específico 
que não se encontra necessariamente nas historiografias culturais de 
repertório canônico. (CHARTIER, 2001, p. 178). 

 

Grande parte da renovação intelectual que se deu entre os historiadores 

modernos, os quais se distanciaram um pouco do padrão institucional dominante, 

resultou da disposição dos mesmos a recorrer a outras disciplinas acadêmicas, 

aumentando o leque de possibilidades da escrita da História. De acordo com Lynn 

Hunt: 

 

A busca de novas formas de abordar o passado levou os historiadores à 
antropologia, economia, psicologia e sociologia; no momento, essa busca os 
está conduzindo para a crítica literária. De fato, o único traço verdadeiramente 
distintivo da nova abordagem cultural da história é a abrangente influência da 
crítica literária recente, que tem ensinado os historiadores a reconhecer o 
papel ativo da linguagem, dos textos e das estruturas narrativas na criação e 
descrição da realidade histórica. (HUNT, 1992, p. 132). 

 

Dessa forma, o discurso histórico pode ser considerado uma interpretação da 

realidade, visto que a proximidade entre realidade e ficção pode acarretar uma 

ampliação do campo conceitual da História. A História cultural levou os historiadores 

à descoberta de novas maneiras de abordar o passado, o que possibilitou a ampliação 

do conceito de fonte, que anteriormente se restringia a documentos oficiais. No 

entanto, tais obras não estão destituídas de seu caráter científico. O historiador, ainda 

assim, terá que trabalhar com determinados critérios e metodologias: 
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Para além das designações e das definições, importam, portanto, antes de 
tudo, a ou as maneiras como, em um determinado momento, os historiadores 
recortam esse território imenso e indeciso e tratam as unidades de 
observação assim constituídas. Tomadas no centro de oposições intelectuais 
ao mesmo tempo institucionais, essas maneiras diversas determinam cada 
uma seu objeto, suas ferramentas conceituais, sua metodologia. 
(CHARTIER, 2002, p. 25). 

 

A partir da análise de determinado texto literário por parte do historiador, pode-

se identificar em suas palavras uma forma de ver o mundo, ideologias e preconceitos, 

bem como os da sociedade na qual ele está inserido.  O discurso histórico está apto 

para utilizar determinadas estratégias discursivas que são próprias do discurso da 

ficção, ampliando seus horizontes e compreendendo o mundo sobre várias 

perspectivas. Segundo Hayden White: 

 

Em resumo, o que o historiador pode reivindicar é ser uma voz no diálogo 
cultural contemporâneo na medida em que considera seriamente o tipo de 
pergunta que a arte e a ciência da sua própria época o obrigam a fazer quanto 

à matéria que ele decidiu estudar. (WHITE, 1994, p. 54). 

 

Tanto a narrativa histórica quanto a literária são formas de discurso usadas 

para retratar acontecimentos e/ou valores reais, e apenas fazendo uma análise 

criteriosa sobre a repercussão e sentidos desses diferentes discursos, pode-se 

delimitar o que é ficção e o que não é. Isso porque, segundo Hayden White (1994, p. 

16), “o intuito do discurso é constituir o terreno onde se pode decidir o que contará 

como um fato na matéria em consideração e determinar o modo de compreensão mais 

adequado ao entendimento dos fatos assim constituídos”. 

Um texto literário tomado simplesmente como um documento que informa 

fatos sobre o passado, por si só, terá dificuldades em seu tratamento. Deve-se 

considerá-lo, segundo Dominick Lacapra, como um texto que também suplementa ou 

reconstrói o que ele “representa” do passado: 
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Se o romance é lido em sua totalidade histórica, é porque ele pode ser 
empregado tipicamente como uma fonte que nos conta algo factual sobre o 
passado. Seu valor está na sua função referencial – na maneira em que ele 
funciona como uma vitrine da vida ou das transformações no passado. O 
enfoque do historiador se concentra, deste modo, sobre o conteúdo do 
romance – sua representação social, seus personagens, seus temas e assim 
por diante. Numa palavra, o romance é relevante à pesquisa histórica na 
medida em que pode ser convertido em informação ou conhecimento útil. 
(LACAPRA, 1991, p. 116). 

 

Assim, temos que um romance nos informa das tensões sociais e políticas de 

sua época, retratando a sociedade e seus dilemas, preocupações e modos de vida. É 

nesse sentido que não se pode separar inteiramente a história nem literatura nem da 

filosofia.  

 

Em outras palavras, ao se escrever história é impossível prescindir de uma 
narrativa ficcional e filosófica, e não se pode simplesmente sancionar a 
distinção disciplinar que os historiadores usam para se distinguir dos filósofos 
e dos autores de obras literárias. (HUNT, 1992, p. 137). 

 

Ao analisar dois importantes teóricos, Hayden White e Dominick LaCapra, 

Hunt enfatiza a importância intelectual desses dois autores, bem como o mérito de 

suas qualidades dentro da história intelectual, que “desafiou as fileiras departamentais 

ao enfatizar a filosofia e a literatura.” (HUNT, 1992, p. 135). 

Esses dois autores, se colocaram em um debate que faz os historiadores 

contemporâneos abrirem seus paradigmas historiográficos de realidade e de 

representação. É a reinvindicação de uma abordagem mais diversificada da história, 

incluindo críticas em literatura, arte, teoria crítica e ciência. 

Os historiadores que quebram esses paradigmas e adentram os caminhos 

linguísticos e da cultura, chegam a essa chamada nova abordagem da história, pois 

segundo Hunt: 

 

A história não pode, por certo, simplesmente competir com a ficção, pois os 
historiadores devem lidar com o que de fato aconteceu no passado. De 
acordo com White e LaCapra, porém, a representação contemporânea desse 
passado pode e deve transpor as fronteiras metodológicas que nossos 
antepassados positivistas legaram à profissão histórica. (HUNT, 1992, p. 
145). 
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Portanto, a história foi ganhando novos discursos, e nesse contexto os nomes 

de alguns pensadores se destacaram, fazendo com que fosse possível áreas que no 

passado eram distintas se aproximarem. A literatura constitui uma forma de estar no 

mundo, então podemos considerar o quanto de história há nessa arte.  

 

1.1  A MEMÓRIA NA LITERATURA 

 

Apresentadas as concepções de literatura nas obras de importantes teóricos, 

procuraremos agora comentar a questão da memória e sua abordagem nos textos 

literários. Tendo em vista que a memória é um registro, um resgate das imagens que 

reconstroem o passado, pode-se compreender melhor seu estudo no âmbito de uma 

literatura ficcional.  

O relato memorialístico, com sua linguagem que inclui lembranças, 

visualização de imagens do passado e estados afetivos é um terreno fértil para a 

literatura e suas possibilidades de narrativa. O gênero das memórias, retratando uma 

trajetória de vida, por exemplo, é um documento que pode servir à história, na medida 

em que é um relato de vários acontecimentos na história de um/uns indivíduos.  

A ampliação da produção contemporânea de narrativas na área da memória 

nos mostra uma necessidade dos homens de expor e compartilhar suas vivências e 

experiências. No relato do eu o indivíduo propaga suas angústias, frustações e 

alegrias, externando para o mundo o que há de mais seu: suas lembranças. É essa 

condição que nos faz entender o interesse por essa produção narrativa, a qual tem 

fundamento na necessidade de contar e narrar os acontecimentos vividos, fundados 

na experiência.  

Quando o discurso de linguagem de algum desses textos de memória é 

esteticamente elaborado, com a criação de situações e personagens fictícios, a 

memória se transforma em linguagem poética, abrindo espaço para que a narrativa 

memorialística se torne ficção e possa se torna objeto de estudo para historiadores e 

literatas.  
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1.2  A MEMÓRIA COMO REPRESENTAÇÃO 

 

Em 1896, Henri Bergson publica “Matéria e Memória”, considerando a noção 

de “imagem” na encruzilhada entre memória e percepção. Segundo o autor, para 

pensar a memória como agente possível na criação de subjetividades é necessário 

que se observem as funções do corpo, bem como suas potencialidades em relação 

às imagens que lhe são exteriores.  

Assim, nosso corpo mantém uma relação privilegiada no que diz respeito às 

imagens e aos objetos de modo geral. Segundo Henri Bergson: 

 

Tudo se passa como se, nesse conjunto de imagens que chamo universo, 
nada se pudesse produzir de realmente novo a não ser por intermédio de 
certas imagens particulares, cujo modelo me é fornecido por meu corpo. 
(BERGSON, 1990, p. 12). 

 

É, portanto, através do corpo que construímos, de modo subjetivo, os objetos 

e as relações com o mundo exterior. De acordo com Bergson (1990, p.12) “percebo 

bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a imagem que chamo meu 

corpo: elas lhe transmitem movimento”. Assim, imagem é também memória, pois é da 

imagem que extraímos determinados fatos/acontecimentos que modificam e 

personificam nossa relação com a sociedade ou outros objetos que nos cercam.  

Na convicção de Bergson, nenhuma lembrança encontra-se definitivamente 

soterrada pelo esquecimento, e que em cada um de nós, aflorando à nossa 

consciência, há uma espécie de memória total que, em certas circunstâncias, pode 

nos restituir integralmente o tempo perdido. (POULET, 1992, p.113). 

É possível perceber no texto de Bergson a primeira alusão ao fenômeno da 

lembrança (souvenir). Assim, o discurso do pensador se questiona a respeito da 

passagem da percepção das coisas para o nível da consciência. Ele assim, sugere a 

seguinte reflexão: “Na realidade, não há percepção que não esteja impregnada de 

lembranças.” (BERGSON, 1990, p. 183). É esse pensamento que nos conduz ao fato 
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de que a percepção é mero resultado de uma interação entre ambiente e sistema 

nervoso. Até a seguinte passagem: 

 

Aos dados imediatos e presentes dos nossos sentidos nós misturamos 
milhares de pormenores da nossa experiência passada. Quase sempre essas 
lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais retemos então 
apenas algumas indicações, meros ‘signos’ destinados a evocar antigas 
imagens. (BERGSON, 1990, p. 183-184). 

 

Dessa forma, segundo essa afirmação, começa-se a atribuir à memória uma 

função decisiva no processo psicológico total, qual seja: a memória permite a relação 

do corpo presente com o corpo passado e ao mesmo tempo interfere naquilo que se 

chama processo “atual” das representações. Assim, se percebe que o processo todo 

não se resume na lógica estímulo-cérebro-representação, mas muito além disso, se 

recorre ao passado para agir aos estímulos do presente. (BOSSI, 2010, p. 46-47). 

 

Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra 
‘desloca’ estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória 
aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e 
penetrante, oculta e invasora. (BOSI, 2010, p. 47). 

 

Por esse processo, entra em cena a lembrança, não se podendo mais falar 

em “percepção pura”, mas no conceito de memória, “essa reserva crescente a cada 

instante e que dispõe da totalidade da nossa experiência adquirida.” (BOSI, 2010, p. 

47). 

Longe de procurar entender a teoria bergsoniana e sua multiplicidade de 

interpretações, procuraremos aqui, problematizar as relações entre a História e a 

memória. Façamos isso partindo da afirmação de Le Goff “Tal como o passado não é 

a história mas o seu objeto, também a memória não é a história, mas um dos seus 

objetos e simultaneamente um nível elementar de elaboração histórica”. (LE GOFF, 

1994, p. 40). 
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Desta feita, procuraremos entender o pensamento de Maurice Halbwachs, 

estudioso das relações entre memória e percepção e herdeiro da sociologia francesa. 

Enquanto nos estudos de Bergson, há uma oposição entre a subjetividade pura (o 

espírito) e a pura exterioridade (a matéria), sendo a primeira relacionada à memória e 

a segunda à percepção, Halbwachs estuda a memória como um fenômeno social. No 

texto de Bergson, não há uma problemática sobre os sujeitos que lembram, nem sobre 

relações entre os sujeitos e as lembranças. Por isso, o sociólogo francês se propôs a 

preencher esse vazio. Segundo Bosi: 

 

Halbwachs não vai estudar a memória, como tal, mas os ‘quadros sociais da 
memória’. Nessa linha de pesquisa, as relações a serem determinadas já não 
ficarão adstritas ao mundo da pessoa (relações entre o corpo e o espírito, por 
exemplo), mas perseguirão a realidade interpessoal das instituições sociais. 
A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com 
a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os 
grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. 
(BOSI, 2010, p. 54). 

 

Assim, a lembrança no conceito de Halbwachs ocorre devido ao fato da 

situação presente, na qual os outros nos fazem lembrar. A lembrança é, portanto, uma 

imagem construída pelos materiais que agora estão, agora, à nossa disposição e no 

conjunto de representações que povoam a nossa consciência atual. (BOSI, 2010, p. 

55). A memória individual, para o autor, estaria atrelada à memória do grupo: 

 

Quando encontramos um amigo do qual a vida nos separou temos alguma 
dificuldade, primeiramente, em retomar contato com ele. Mas logo, quando 
evocamos juntos diversas circunstâncias, de que cada um de nós se lembra, 
e que não são mais as mesmas, ainda que elas se relacionem aos mesmos 
eventos; não conseguimos nos pôr a pensar e a lembrar em comum, e os 
fatos passados não tem mais o mesmo relevo, não acreditamos revivê-los 
com mais intensidade, por que não estamos mais sós para representa-los, 
como o vemos agora, como o vimos outrora, quando os olhávamos ao mesmo 
tempo com nossos olhos e os de um outro? (HALBWACHS, 1990, p. 25-26). 

 

Em razão disto, percebe-se o caráter coletivo e dependente da nossa 

memória, pois a mesma está vinculada à percepção de outro grupo, do qual eu já fiz 
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parte. Mesmo que a lembrança diga respeito somente a mim, com objetos que só eu 

vi, ainda assim ela é coletiva, pois, segundo Halbwachs, nunca estamos sós.  

 

1.3  A MEMÓRIA COLETIVA 

 

A partir dos estudos de Halbwachs, pode-se pensar em uma memória que 

ultrapassa o plano individual, ao levarmos em conta que as memórias do indivíduo 

nunca pertencem somente a ele e que nenhuma lembrança pode existir apartada da 

sociedade que o envolve. Para o sociólogo: 

Estamos tão bem afinados com aqueles que nos cercam, que vibramos em 
uníssono, e não sabemos mais onde está o ponto de partida das vibrações, 
em nós ou nos outros. Quantas vezes exprimimos então, com uma convicção 
que parece toda pessoal, reflexões tomadas de um jornal, de um livro ou de 
uma conversa. Elas correspondem tão bem a nossa maneira de ver que nos 
espantaríamos descobrindo qual é o autor, e que não somos nós. 
(HALBWACHS, 1990, p. 47).  

 

Assim, segundo Halbwachs, a memória é coletiva, portanto social, e só 

podemos lembrar de nós mesmos a partir da memória dos outros. As nossas 

lembranças perduram e se materializam na medida em que são narradas e 

confrontadas com a memória de quem participou do mesmo evento, pois “um homem 

que se lembra sozinho o que os outros não se lembram assemelha-se a alguém que 

vê o que os outros não vêem.” (HALBWACHS, 1990, p. 47). 

Segundo o autor, nossas opiniões, sentimentos e preferências são o resultado 

dos acasos que nos colocaram em determinados grupos específicos, o que nos faz 

remeter a memória, pois deles recebemos intensidades de influências distintas. 

Atribuímos a nós mesmos uma percepção ou uma lembrança, quando na verdade ela 

é o resultado de coisas que lemos, pessoas que ouvimos, e até mesmo situações que 

outros, e não nós mesmos, viveram. Portanto, nem sempre lembrar é sinônimo de 

reviver, mas é um exercício de reconstrução, refazer e aprimorar as imagens do 

passado no tempo presente.  
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Deste modo, a memória de acordo com o entendimento de Halbwachs 

depende dos grupos nos quais está inserido o indivíduo. Não é necessário, segundo 

o autor, que outras pessoas estejam fisicamente, materialmente conosco. No entanto, 

temos pensamentos que se deslocam de um grupo para outro, outros homens tiveram 

lembranças em comum comigo, e eles me ajudam a lembrá-las para que seja possível 

recordar eu recordar melhor.  

Da mesma forma, há divergências nas memórias, pois às vezes, segundo o 

teórico, as imagens que nos são impostas pelo nosso meio, modificam a impressão 

que possamos ter guardado de determinado fato, mais antigo, e pode ser que essas 

imagens reconstituam mal o passado. Nesse sentido, as memórias do grupo, bem 

como as experiências vividas em conjunto, podem ser discutidas e perpetuadas. 

Posso não me lembrar de determinado acontecimento, em um passado distante da 

minha vida, no entanto, as testemunhas estão lá.  

 

É por que concordam no essencial, apesar de algumas divergências, que 
podemos reconstruir um conjunto de lembranças de modo a reconhecê-lo. 
Certamente se nossa impressão pode apoiar-se não somente na nossa 
lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de 
nossa evocação será maior. (HALBAWACHS, 1990, p. 25). 

 

No entanto, pode acontecer de perdermos o contato com aqueles que nos 

eram próximos em determinadas épocas, o que, segundo o autor, é sinônimo de 

esquecer esse período de nossas vidas, pois são essas mesmas pessoas que 

poderiam tornar nossas lembranças mais vivas e pormenorizadas. A nossa confiança 

na exatidão de nossa evocação de lembranças será maior se uma mesma experiência 

for contada não por uma, mas por várias pessoas que compartilharam o mesmo 

acontecimento.  

Segundo o autor, a memória individual não existe, uma vez que mesmo 

isolados fisicamente, estamos nos deslocando em pensamento de um grupo para 

outro, portanto “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva.” (HALBWACHS, 1990, p. 50). Assim, a sucessão de lembranças que temos, 

mesmo as mais pessoais, explica-se sempre por meio das lembranças que produzem 

em nossas relações com os diversos meios coletivos e suas transformações.  
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Um homem para evocar o seu passado tem frequentemente a necessidade 
de fazer apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de 
referência que existem fora dele e que são fixados pela sociedade. O 
funcionamento individual da memória não é possível sem esses instrumentos 
que são palavras e ideias, que o indivíduo não inventou, mas emprestou de 
seu meio. (HALBWACHS, 1990, p. 53). 

 

Para ilustrar sua tese, o autor usa o exemplo de quando realizamos uma 

viagem em grupo. Em algum momento, algo em nosso ambiente familiar chama a 

nossa atenção. Nesse caso, a nossa percepção não está inserida por completo no 

grupo da viagem nem no grupo familiar. Assim, essas memórias constituídas nesse 

processo possuem interferência não de um, mas de dois grupos simultaneamente. 

Essa recordação, aparentemente seria uma memória exclusiva, autônoma e 

individual. No entanto, o sociólogo logo refuta essa teoria, afirmando essa autonomia 

ser mera ilusão de uma memória exclusivamente individual, uma vez que ela se 

constituí pela interferência invisível desses dois grupos. 

Paul Ricoeur, ao analisar a obra de Halbwachs admite a contribuição do 

sociólogo a uma audaciosa decisão de pensamento em atribuir a memória a uma 

entidade coletiva. Logo em seguida, propõe uma leitura crítica à máxima “para se 

lembrar, precisa-se dos outros”, ou seja, questiona a superficialidade da memória 

individual encontrada em Halbwachs. Ricoeur considera que essa premissa de a 

memória individual derivar da coletiva é uma “condição extrema.” (RICOEUR, 2012, 

p. 132). 

Ricoeur vai contestar a ideia de uma “sequência interna” na qual interviria 

apenas uma “ligação interna ou subjetiva” para explicar a reaparição da lembrança. 

Assim, o autor se manifesta no sentido de que, para Halbwachs, a originalidade das 

impressões e dos pensamentos que sentimos não se explica por nossa 

espontaneidade natural, mas “pelos encontros em nós de correntes que têm uma 

realidade objetiva fora de nós.” (RICOEUR, 2012, p. 132). 

O ponto alto do capítulo, segundo Ricoeur, consiste na denúncia de uma 

atribuição ilusória da lembrança a nós mesmos, quando pretendemos ser seus 

possuidores originários. Ele questiona: 
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O próprio ato de ‘se recolocar’ num grupo e de se ‘deslocar’ de grupo em 
grupo, e mais geralmente, de adotar o ‘ponto de vista’ do grupo não supõe 
uma espontaneidade capaz de dar sequência a si mesma? Caso contrário 
não teria atores sociais. (RICOEUR, 2012, p. 132). 

 

Continuando a questionar Halbwachs, Ricoeur afirma que falta a explicação 

de como o sentimento de unidade do eu deriva desse pensamento coletivo. Segundo 

o autor, é por intermédio da consciência que consideramos, a cada momento, 

pertencer simultaneamente a vários meios, no entanto, essa consciência existe 

apenas no presente. De acordo com ele, a única concessão que Halbwachs se permite 

é a de dotar cada consciência do poder de se situar no ponto de vista do grupo e mais 

ainda de passar de um grupo a outro. Ressalta Ricoeur que essa concessão, contudo, 

é rapidamente retirada, pois essa última atribuição ainda é uma ilusão que resulta de 

uma adaptação à pressão social, e essa mesma pressão nos leva a acreditar que 

somos os autores de nossas crenças. (RICOUER, 2012, p. 133). 

De acordo com Ricoeur, o ponto de partida de toda a análise não pode ser 

abolido pela sua conclusão: é no ato pessoal da recordação que foi inicialmente 

procurada e encontrada a marca do social. Ainda afirma que o próprio Halbwachs 

acredita ser possível situar-se no ponto de vista do vínculo social, quando o critica e 

o contesta. Isso porque, o próprio sociólogo contém em seu texto os recursos de uma 

crítica que pode ser voltada contra ele. Ricoeur compartilha com Halbwachs a 

seguinte ideia: 

 

Embora a memória coletiva extraia sua força e duração do fato de que um 
conjunto de homens lhe serve de suporte, são indivíduos que se lembram 
enquanto membros do grupo. Agrada-me dizer que cada memória individual 
é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que esse ponto de vista muda 
segundo o lugar que nele ocupo e que, por sua vez, esse ligar muda segundo 
as relações que mantenho com outros meios. (RICOEUR, 2012, p. 133). 

 

Para fechar o capítulo, Ricoeur termina a discussão com sugestão de que na 

verdade “não existe, entre os dois pólos da memória individual e da memória coletiva, 

um plano intermediário de referência no qual se operam concretamente as trocas 
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entre a memória viva das pessoas individuais e a memória pública das comunidades 

as quais pertencemos?” (RICOUER, 2012, p. 141). Esse plano, segundo o autor é o 

da relação com os próximos, a quem temos o direito de atribuir uma memória de um 

tipo diferente.  Esses próximos, pessoas que contam para nós e para as quais nós 

contamos, estão situados em uma faixa de variação das distâncias na relação entre 

si e os outros.  Assim conclui: “Portanto, não é apenas com a hipótese de polaridade 

entre memória individual e memória coletiva que se deve entrar no campo da história, 

mas com a de uma tríplice atribuição da memória: a si, aos próximos, aos outros.” 

(RICOUER, 2012, p. 142). 

 

1.4  O NARRADOR KUNDERIANO 

 

Milan Kundera é um escritor nascido em 1929 na antiga Tchecoslováquia e 

que possui uma ampla obra voltada para a teoria literária e para o romance.  Hoje, 

naturalizado francês, vive na França. Kundera será nosso objeto de estudo, mais 

especificamente sua obra O livro do Riso e do Esquecimento (KUNDERA, 2008), por 

apresentar os principais dilemas do autor: uma análise da existência humana e seus 

conflitos a partir de um acontecimento histórico como a Primavera de Praga, por 

exemplo, que questionam e interrogam a importância da memória. 

Publicado no ano de 1967, A brincadeira foi o primeiro romance escrito por 

Kundera, na Tchecoslováquia. O livro atingiu uma tiragem de 120.000 exemplares e 

recebeu o prêmio da União de Escritores da Tchecoslováquia. Aproximadamente um 

ano depois de seu lançamento o livro foi proibido. Em 1979 o escritor lançou O livro 

do riso e do esquecimento, seu primeiro romance em solo francês. No ano de 1984 

escreveu A insustentável Leveza do ser, seu romance mais famoso, sucesso de 

público e de crítica. Foi em 1990 que Kundera escreveu A imortalidade, dando início 

a uma segunda fase de sua obra, em que não situa o enredo dentro do contexto 

político da Tchecoslováquia. 

Em sua narrativa, são contadas várias histórias, que se mesclam e se 

sustentam, fazendo com que uma dê sentido a outra. São histórias de personagens 

independentes e até mesmo do próprio autor, o que é uma das principais marcas do 
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seu texto. Kundera entra na história dos seus personagens, fazendo apontamentos e 

analisando suas trajetórias no livro com a autoridade de escritor e criador do romance 

em questão. Essa opção assegura a ele uma possibilidade de explicar suas escolhas 

e justificar a ação de determinados personagens.  

Essa intervenção do autor permite uma reflexão pessoal e opinativa dentro da 

narrativa, como podemos perceber na seguinte passagem do O livro do riso e do 

esquecimento, quando um dos personagens, Mirek, analisa a sua trajetória de vida:  

 

Compreendam-me bem: eu não disse que ele estava apaixonado por si 
mesmo, mas por seu destino. São duas coisas totalmente diferentes. Como 
se sua vida se emancipasse e tivesse de repente seus próprios interesses, 
que não correspondiam de maneira alguma aos de Mirek. É assim que, na 
minha opinião, a vida se transforma em destino. O destino não tem intenção 
de levantar nem ao menos o dedo mindinho por Mirek (por sua felicidade, sua 
segurança, seu bom humor e sua saúde), ao passo que Mirek está pronto a 
fazer tudo por seu destino (por sua grandeza, sua clareza, sua beleza, seu 
estilo e seu significado). Ele se sente responsável por seu destino, mas seu 
destino não se sente responsável por ele. (KUNDERA, 2008, p. 18). 

 

Estamos diante de uma passagem do livro em que o autor explicitamente 

“entra em cena” para explicar a trajetória do personagem. É como se Kundera 

assistisse a passagem dos acontecimentos na vida de Mirek e pudesse compreender 

a sua alma. Observando-o atentamente, ele explica ao leitor a situação pela qual o 

personagem está envolvido, e em primeira pessoa faz a voz do narrador aparecer. 

Segundo o professor Wilton Barroso, estudioso da literatura de Milan Kundera: 

 

O narrador kunderiano é um autor emancipado, inventa um espaço para si no 
interior da narrativa, seu lugar é onde esta é interrompida, esse efeito permite 
a dissipação da ilusão realista e introduz uma reflexão realista sobre questões 
significativas da existência humana e sua insignificância eterna. A linha 
narrativa, pela sua característica polifônica, permite a reflexão e a análise, 
feitas diretamente dos objetos, que podem ser tanto ideias, quanto conceitos, 
possibilitando ao narrador tocar em questões filosóficas ou morais, em 
fenômenos sociais, históricos e políticos. (BARROSO, 2008, p. 3). 

 

Para entender um pouco melhor a maneira de o autor narrar seus romances, 

faz-se necessário traçar sua trajetória de vida. Milan Kundera nasceu no seio de uma 

família erudita de classe média. Seu pai Ludvik Kundera foi musicólogo e pianista, o 
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cabeça da Academia Musical de Brno de 1948 à 1961. Com o pai aprendeu a tocar 

piano e posteriormente também estudou musicologia. O escritor completou sua escola 

secundária em Brno no ano de 1948. Foi estudante de literatura estética na Faculdade 

de Artes da Universidade Charles, mas após dois anos transferiu-se para o curso de 

cinema da Academia de Artes Performáticas de Praga.  Foi em seu novo curso onde 

realizou suas primeiras leituras de scripts bem como direção cinematográfica.  

Kundera é um escritor conhecido e respeitado em seu país natal, considerado 

um importante e influente intelectual, tendo várias de suas obras traduzidas em outros 

países. Seus trabalhos foram influenciados por suas experiências de vida adquiridas 

na juventude, mais especificadamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando as 

tropas alemãs invadiram a Tchecoslováquia. 

 Esses acontecimentos fizeram com que Kundera, assim como muitos jovens 

de sua época, buscasse respostas no marxismo e na militância do partido comunista, 

uma reação ao totalitarismo alemão que predominava naquele momento. Kundera 

retrata em seus livros grande parte da história de seu país. Ele presenciou a Primavera 

de Praga e foi representante na luta pelos direitos dos cidadãos tchecos.  

Toda essa militância do autor ocasionou alguns empecilhos em sua carreira. 

Quando lançou seu romance A brincadeira, em 1967, uma sátira da natureza do 

totalitarismo no período comunista, suas obras foram proibidas imediatamente após a 

invasão soviética. Seus livros foram proibidos na antiga Tchecoslováquia, entre eles 

A brincadeira e Risíveis Amores. Assim, teve impedido o seu trabalho como escritor, 

o que fez com que ele deixasse seu país. Trataremos em um capítulo à parte a 

experiência do exílio de Kundera e como o mesmo influenciou a sua literatura.  

Kundera, muito embora use Praga e os acontecimentos políticos que ali se 

passaram para ilustrar o seu romance, afirma que as circunstâncias históricas são 

tratadas com uma economia máxima na sua obra. O autor afirma: “eu me comporto 

em relação à História como o cenógrafo que monta uma cena abstrata com alguns 

objetos indispensáveis à ação” Segundo Kundera, a historiografia escreve a história 

da sociedade e não a do homem. Por isso, seus romances traçam os limites da 

possibilidade do homem e usam como pano de fundo para ilustrar a história, um 

acontecimento histórico. (KUNDERA, 2009, p. 41). 
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Assim também a primavera de Praga em O livro do riso e do esquecimento 

(KUNDERA, 2008) não é descrita em sua dimensão político-histórico-social, 

mas como uma das situações existenciais fundamentais: o homem (uma 

geração de homens) age (faz uma revolução), mas seu ato lhe escapa, não 

lhe obedece mais (a revolução reprime, assassina, destrói), ele faz tudo para 

retomar e domar esse ato desobediente (a geração funda um movimento 

oposicionista, reformador), mas em vão. Não se pode nunca retomar o ato 

que uma vez nos escapou. (KUNDERA, 2009, p. 41). 

 

Desse modo, as aventuras pessoais dos personagens estão envoltas de 

acontecimentos da História da Europa, e não são necessariamente dependentes, pois 

o seu romance examina a dimensão história da existência humana e não ao contrário. 

Assim, o narrador kunderiano usa seus personagens para ilustrar a experiência pela 

qual a Europa passou bem como, em alguns casos, para ilustrar suas próprias 

experiências de vida por meio de seus personagens, chamados egos experimentais. 

 

1.5  KUNDERA E A ARTE DO ROMANCE 

 

Em seu livro, intitulado A arte do romance (KUNDERA, 1986), Kundera faz 

suas confissões a respeito da experiência da prática romancista. É uma reunião de 

ensaios e entrevistas que procura restaurar o sentido do romance como um gênero 

autônomo. Segundo o escritor, a palavra ambiguidade é um termo que define o 

romance. Ele afirma: 

 

Compreender com Cervantes o mundo como ambiguidade, ter de enfrentar, 
em vez de uma só verdade absoluta, muitas verdades relativas que se 
contradizem (verdades incorporadas em egos imaginários chamados 
personagens), ter, portanto como única certeza a sabedoria da incerteza, isso 

não exige menos força. (KUNDERA, 2009, p. 14). 

 



25 
 

 
 

Nesse sentido, Kundera questiona a vontade inerente ao homem de buscar 

julgar antes de compreender. O romance tem que ser uma interrogação, e não um 

preconceito moral, e é essa “incapacidade de suportar a relatividade essencial das 

coisas humanas, a incapacidade de encarar a ausência do Juiz supremo” que faz com 

que a sabedoria do romance, que é a sabedoria da incerteza, seja algo difícil de 

aceitar.” (KUNDERA, 2009, p. 15). 

Segundo o autor, o homem deseja um mundo dividido, onde se possa 

distinguir o bem e o mal, onde reside essa vontade de julgar e não de questionar. É 

justamente sobre essa vontade que estão fundadas, de acordo com Kundera, as 

religiões e as ideologias que “não podem se conciliar com o romance a não ser que 

traduzam sua linguagem de relatividade e de ambiguidade no próprio discurso 

apodítico e dogmático.” (KUNDERA, 2009, p. 14). 

Kundera tem uma estética narrativa que envolve a psicologia dos seus 

personagens, embora goste de afirmar que seus romances não são psicológicos, pois 

“eles se encontram além da estética do romance que se chama habitualmente de 

psicológicos” (KUNDERA, 2009, p. 29). Sua explicação sobre a estética de seus 

romances é explicada da seguinte maneira: 

 

Todos os romances de todos os tempos se voltam para o enigma do eu. 
Desde que você cria um ser imaginário, um personagem, fica 
automaticamente confrontado com a questão: o que é o eu? Como o eu pode 
ser apreendido? É um das questões fundamentais sobre as quais o romance 
se baseia. Pelas diferentes respostas a essa questão, se você quiser, pode 
distinguir diferentes tendências e, talvez, diferentes períodos na história do 
romance. (KUNDERA, 2009, p. 29). 

 

Esse “eu” a que se refere Kundera é compreendido por sua ação, e depois na 

sua vida interior. O “eu” é determinado pela essência da sua problemática existencial. 

É a partir da tomada de posição dos seus personagens imaginários, que o autor 

analisa suas identidades, pois “é pela ação que o homem sai do universo repetitivo do 

cotidiano em que todo mundo se parece com todo mundo; é pela ação que ele se 

diferencia dos outros e se torna um indivíduo”. (KUNDERA, 2009, p. 29). 
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É na ação que o sujeito se depara com as circunstâncias e decide qual 

caminho escolher, podendo até mesmo não escolher, não agir, o que também é uma 

escolha. Nesse sentido, Rosimara Silva, em sua dissertação de mestrado intitulada 

Os signos da memória em Milan Kundera (SILVA, 2011), propõe:  

 

Contudo, em Kundera, não é pela vida interior do homem que se pode atingir 
o ‘eu’ em seu caráter único, pois isso ultrapassaria as possibilidades do 
romance, no qual o sujeito se vê tolhido pelas determinantes exteriores, que 
acabam por esmagar as causas interiores. (SILVA, 2011, p. 7). 

 

São as circunstâncias exteriores que acabam por esmagar as causas 

interiores. Por isso seus personagens são vistos pela lógica da problemática 

existencial, analisados sobre diversas possibilidades, para que se tornem mais vivos. 

Nas palavras do autor, tornar vivo um personagem é “ir até o fim de sua problemática 

existencial. O que significa: ir até o fim de algumas situações, de alguns motivos, até 

mesmo de algumas palavras com que ele é moldado. Nada mais”. (KUNDERA, 2009, 

p. 39). 

Kundera chega a comparar o romance com a composição musical, onde há 

muita técnica: a exposição de um tema, seu desenvolvimento, as variações, o trabalho 

polifônico, as transições entre outras características. Em vários de seus romances há 

uma alusão às partituras da música clássica, principalmente de Beethoven. 

 

Com o romance, é quase igual: ele também está atravancado pela ‘técnica’, 
pelas convenções que trabalham em lugar do autor – expor um personagem, 
descrever um meio, introduzir a ação numa situação histórica, encher o tempo 
da vida dos personagens com episódios inúteis; cada mudança de cenário 
exige novas exposições, descrições, explicações. (KUNDERA, 2009, p. 72). 

 

Desse modo, a técnica utilizada pelo narrador kunderiano, de tudo revelar ao 

leitor, entrando na história e fazendo comentários, permite-nos pensar na pluralidade 

de entendimentos de uma obra. Um romance está aberto ao entendimento do leitor, e 

coloca diante dele inúmeras possibilidades: 
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Em primeiro lugar, uma evidência: entrando no corpo do romance, a 
meditação muda de essência. Fora do romance, nós nos encontramos no 
domínio das afirmações: todo mundo está seguro de sua palavra: um político, 
um filósofo, um porteiro. No território do romance, não se afirma: é o território 
do jogo e das hipóteses. A meditação romanesca é pois, por essência, 
interrogativa, hipotética. (KUNDERA, 2009, p. 77). 

 

É assim que inúmeros aspectos dos personagens vão sendo revelados: suas 

angústias, medos, fraquezas, compaixões e desilusões. Nenhuma resposta nos é 

dada, de forma fechada, completa, mas são várias as possibilidades que criamos 

sobre as variações do eu, sobre a fragilidade da memória e o medo do esquecimento. 

Quando o narrador kunderiano fala diretamente sobre as possibilidades 

existenciais, aparecendo em determinadas passagens do livro fazendo apontamentos 

sobre a tomada de decisões e atitudes de determinados personagens, ele está dando 

voz a si mesmo. Muitas vezes o autor aparece fazendo suas mediações sobre outros 

aspectos, que, no entanto, estão ligados à situação existencial do romance, mas 

extrapolam o âmbito de vida dos personagens e revelam suas reflexões, experiências 

e paixões. 

 

Ainda que seja eu quem fale, minha reflexão está ligada a um personagem. 
Quero pensar suas atitudes, sua maneira de ver as coisas em seu lugar e 
mais profundamente do que ele poderia fazer. A segunda parte de A 
insustentável leveza do ser começa por uma longa reflexão sobre as relações 
do corpo e da alma. Sim, é o autor que fala, entretanto tudo o que ele diz não 
é válido senão no campo magnético de um personagem: Tereza. É a maneira 
de Tereza (embora jamais formulada por ela mesma) ver as coisas. 
(KUNDERA, 2009, p. 78). 

 

Assim, dependendo do tom com que Kundera entra na narrativa, podemos 

perceber quando ele fala diretamente sobre um personagem ou quando ele, por meio 

de uma atitude ou drama existencial que apareceu no romance, resolve expor suas 

considerações filosóficas e até mesmo sua própria experiência de vida.  
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2 ANÁLISE DO LIVRO O LIVRO DO RISO E DO ESQUECIMENTO 

 

Procuraremos nesse capítulo, problematizar a questão da memória e do 

esquecimento no livro objeto do nosso trabalho. Por meio das histórias de vida dos 

personagens de Kundera, perceberemos um “eu” que aparece nas reflexões sobre 

sua própria vida, expondo seus conflitos existenciais.  

Primeiramente discutiremos o evento histórico da Primavera de Praga, um 

acontecimento que permeia todo o romance aqui trabalhado, e, portanto, de extrema 

importância para se entender melhor a narrativa do autor. Em seguida partiremos para 

a análise da situação de exilado do escritor Milan Kundera, uma vez que a 

característica forte da sua obra é o fato de apresentar inúmeras situações sobre o 

viver em país estrangeiro e as consequências do distanciamento da sua pátria.  

Ao final do capítulo serão contadas as histórias dos personagens, mais 

especificamente de dois personagens, Mirek e Tamina, que representam a luta da 

memória contra o esquecimento. Seus dramas existenciais serão relidos à luz dos 

teóricos estudiosos da memória, já estudados no capítulo anterior, mas que servirão 

de base para o entendimento da ligação entre o que é narrado pelo escritor e o que 

se entende por memória e lugares de memória. 

 

2.1 A PRIMAVERA DE PRAGA 

 

A Primavera de Praga foi um movimento liderado por intelectuais reformistas 

do partido comunista Tcheco, interessados em promover mudanças significativas na 

estrutura política, econômica e social na antiga Tchecoslováquia. Alexander Dulce, 

segundo Eric Hobsbawm, foi o homem eleito para o secretariado geral num golpe de 

partido em 1968 e era um eslovaco. Líder do partido comunista foi um dos principais 

responsáveis por lançar essa postura política. (HOBSBAWM, 2009, p. 388). 

O objetivo principal desse movimento era acabar com o despotismo e 

autoritarismo tcheco, humanizando, dessa forma, o sistema político do país. Em 
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janeiro de 1968, Dubcek havia assumido o governo da Tchecoslováquia, inserindo 

reformas políticas, econômicas, sociais e culturais. O seu pensamento era de que os 

membros do Partido Comunista não deveriam se submeter às imposições do 

socialismo soviético, e sim agir conforme suas livres consciências. A intenção de 

Dubcek era criar um novo socialismo removendo vestígios do autoritarismo e do 

despotismo do sistema socialista. Nas observações de Hobsbawm: 

 

Foi se tornando cada vez mais difícil resistir à pressão para reformar a 
economia e introduzir um pouco de racionalidade e flexibilidade no sistema 
de comando do tipo soviético na década de 1960. (...) Essa pressão 
econômica era sentida então em todo o mundo comunista. A 
descentralização econômica, não politicamente explosiva em si, tornou-se 
explosiva quando combinada com a exigência de liberalização econômica e, 
mais ainda, política. Na Tchecoslováquia, essa exigência era tanto mais forte 
não apenas porque o stalinismo fora particularmente duro e duradouro, mas 
também porque tantos de seus comunistas (sobretudo intelectuais, oriundos 
de um partido com genuíno apoio de massa antes e depois da ocupação 
nazista) estavam profundamente chocados com o contraste entre as 
esperanças comunistas que ainda retinham e a realidade do regime. 
(HOBSBAWM, 2009, p. 388). 

 

Dentre as ideias estava uma revisão constitucional que assegurasse os 

direitos civis e as liberdades do cidadão: a liberdade de imprensa e a livre organização 

partidária. Os perseguidos pelo regime seriam reabilitados e reintegrados, e uma onda 

de otimismo tomou conta do país. Manifestações pelas ruas ocorriam por todos os 

lados em favor de uma eficaz democratização e o movimento ficou conhecido como 

“A primavera de praga”.  

Carlos Fuentes, em seu livro Em 68: Paris, Praga e México (FUENTES, 2008), 

a partir de um ponto de vista pessoal, destaca os acontecimentos que marcaram esse 

ano, traçando um panorama que une a história revolucionária dessas três cidades. 

 

Certamente foi essa disposição democrática que mais irritou a União 
Soviética. Em nenhuma outra situação os governantes russos contestaram 
Dubcek com tanta dureza. Para consumar a transição democrática, os 
comunistas tchecos anteciparam seu congresso. O país estava politicamente 
unido por um fato extraordinário: o aparecimento de uma imprensa 
representativa dos grupos sociais. Imprensa dos trabalhadores agrícolas, dos 
operários industriais, dos estudantes, dos pesquisadores científicos, dos 
intelectuais e artistas, de todos e de cada um dos componentes ativos da 
sociedade tcheca. (FUENTES, 2008, p. 102). 
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A ex-União Soviética se mostrou completamente contrária a essas mudanças, 

apoiada pela Polônia e pela Alemanha Oriental. Dubcek prosseguiu com sua política, 

acreditando que poderia resolver as diferenças com seus vizinhos comunistas. 

Segundo Fuentes: 

 

Se a história tem um sentido, Dubcek e seus companheiros comunistas não 
fizeram senão outorgá-lo: a partir de janeiro de 1968, de dentro da maquinaria 
política e burocrática do comunismo tcheco, esses homens deram o passo 
adiante que, ironicamente, ao cumprir as promessas substantivas da 
ortodoxia marxista, tornava inúteis suas construções formais. Se era verdade 
(e era, e é) que o socialismo tcheco foi o produto não do subdesenvolvimento 
faminto de capitalização acelerado em lugar do disparate político, mas sim de 
um desenvolvimento industrial capitalista estúpido e economicamente pleno, 
então era também verdade (e é, e será) que o passo seguinte era permitir o 
desaparecimento paulatino do Estado, à medida que os grupos sociais 
assumiam suas funções autônomas. (FUENTES, 2008, p.101-102) 

 

As liberdades conquistadas tão rapidamente pelo povo tcheco eram vistas 

com apreensão pelo resto do mundo e consideradas inadmissíveis para as velhas 

lideranças das “Democracias Populares”. Os governantes russos contestavam 

Dubcek com dureza. 

 

Na democracia socialista de Dubcek e seus companheiros, as iniciativas do 
Estado nacional eram comentadas, complementadas, criticadas e limitadas 
pela informação dos grupos sociais; por sua vez, estes tomavam iniciativas 
que eram objeto de comentários e críticas por parte da imprensa oficial. Essa 
mesma multiplicação de poderes e pareceres dentro do comunismo havia de 
ser transferida ao parlamento; primeiro, era necessário estabelecer a 
democracia no partido. E era isso que a URSS não estava disposta a aceitar. 
(FUENTES, 2008, p. 102-103). 

 

Em 20 de agosto de 1968, as tropas da ex-URSS e do Pacto de Varsóvia 

invadiram e ocuparam a Tchecoslováquia com o objetivo de reprimir o movimento 

reformista. Praga foi invadida por soldados soviéticos e dos países do Pacto de 

Varsóvia, fazendo com que a Primavera de Praga fosse esmagada pelas tropas. Do 

ponto de vista político, a invasão não foi bem sucedida. Ainda que as autoridades 

soviéticas tenham levado Dubcek e outros líderes tchecoslovacos para Moscou, 
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falharam ao colocar um partido alternativo e líderes de governo que os eslovacos 

aceitassem.  

A reação da população foi pacífica, com alguns métodos de improvisação, 

como mudar as placas das ruas para que os soviéticos se perdessem, por exemplo. 

 

Os trens são rigorosamente vigiados: as tropas de apoio vindas da União 
Soviética que entram por via férrea apitam muito; caminham sem cessar, dão 
voltas em círculo e acabam voltando ao ponto fronteiriço de onde partiram. A 
resistência à invasão se organiza mediante transmissões e recepções 
radiofônicas; o exército soviético enfrenta uma gigantesca zombaria: os 
motoristas dos trens desviam os trens militares, os caminhões bélicos 
obedecem aos sinais equivocados das estradas, as rádios de resistência 
tcheca não são localizáveis. (FUENTES, 2008, p. 107). 

 

O controle dos soviéticos aumentou, as tropas permaneceram nos país 

controlando rigidamente as atividades culturais e políticas. Dubcek posteriormente foi 

destituído e substituído por Gustáv Husák1, em 17 de abril de 1969.  As reformas foram 

canceladas e ele propôs a normalização das relações da Tchecoslováquia com a ex-

URSS.  

 

2.2 UM ESCRITOR E SEU EXÍLIO 

 

Os acontecimentos políticos na antiga Tchecoslováquia influenciaram 

diretamente a vida e a obra de Milan Kundera. Devido as críticas que fez aos 

soviéticos em suas obras, Kundera foi incluído na lista negra do partido e logo após a 

intervenção russa os seus livros foram banidos das bibliotecas e das livrarias: 

 

Pode-se rir amargamente: a grande literatura de uma língua frágil e sitiada no 
coração da Europa precisa ser escrita fora de seu território. O romance, 
gênero supostamente agonizante, tem tanta vida que deve ser assassinado. 
O refinado cadáver deve ser proibido porque acontece que um cadáver é 
perigoso. (FUENTES, 2008, p. 109). 

                                                           
1 Foi um político conservador da Eslováquia, e presidente da Tchecoslováquia, bem como principal membro do 
Partido Comunista da Tchecoslováquia. (1969-1987). 
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Ainda, o escritor foi privado de seu cargo no Instituto cinematográfico de 

Praga. Diante de todas as adversidades e hostilidades em seu próprio país, em 1975 

Kundera se muda para a França, e em 1980 torna-se cidadão francês. A partir desse 

acontecimento a obra do escritor é marcada por reflexões sobre o exílio, as escolhas 

que definem uma vida, as angústias de se viver em um país estrangeiro e a influência 

dos acontecimentos dos períodos revolucionários na vida dos indivíduos. 

Seu primeiro romance em solo francês foi O livro do riso e do esquecimento 

(KUNDERA, 2008), lançado em 1978. Esse livro ditou o tom dos seus romances pós-

exílio, e justamente por ter sido escrito por um autor na condição de exilado, podemos 

perceber uma relação mais acentuada do escritor com o tema da memória. Por esse 

motivo, procuraremos problematizar os dilemas provocados por Kundera nessa obra, 

ao fazer uma análise da existência humana e de seus conflitos a partir de um 

acontecimento histórico como a Primavera de Praga. 

Justamente por estar distante de seu país natal, as memórias de sua pátria 

permeiam a literatura de Kundera. A distância o ajuda a compreender melhor a 

História e seus desdobramentos. Em 1980, ao conceder uma entrevista a Philip Roth 

no livro Entre nós: um escritor e seus colegas falam de trabalho2 sobre a condição de 

imigrante, Kundera responde: 

 

Para um escritor, a experiência de viver em vários países é uma tremenda 
vantagem. A gente só pode compreender o mundo depois que o vê de vários 
ângulos. Meu livro mais recente (O livro do riso e do esquecimento), que foi 
escrito na França, se desenvolve num espaço geográfico especial: os eventos 
que transcorrem em Praga são vistos pelo ângulo da Europa Ocidental, e as 
coisas que ocorrem na França são encaradas pelos olhos de Praga. Trata-se 
de um encontro de dois mundos. De um lado, minha terra natal; em apenas 
meio século, ela viveu uma série de experiências: democracia, fascismo, 
revolução, o terror stalinista e também a desintegração do stalinismo, as 
ocupações alemã e russa, a deportação em massa e a morte do ocidente em 
seu próprio território. Assim, o país está afundando sob o peso da história e 
encara o mundo com um ceticismo imenso. Do outro lado, a França: durante 
séculos ela foi o centro do mundo e agora está sofrendo a falta de grandes 
eventos históricos. É por isso que ela se entrega a posturas ideológicas 
radicais. É a expectativa lírica, neurótica, da realização de algum grande feito, 
só que isso não está acontecendo, e não vai acontecer nunca mais. (ROTH, 
2008, p. 102-103). 

                                                           
2 A entrevista concedida a Roth trata-se da junção de duas conversas que o escritor teve com Kundera no ano 
de 1980 na França.  
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Assim, temos que a situação do exílio na vida do escritor influenciou sua 

maneira de “ler” o mundo, visto que quando foi para a França pode refletir sobre a 

situação tcheca com outros olhos, pelo ângulo da Europa Ocidental. Esse 

distanciamento, inclusive, chega a ser narrado por Kundera em primeira pessoa, 

quando intervém no livro e comenta a atitude dos seus personagens: 

 

Eu, na França, os vejo de longe, do alto de minha torre. Petrarca e os 
estudantes se levantam. Despedem-se friamente de Lermontov. E Lermontov 
fica sozinho. Meu caro Lermontov, o gênio dessa dor que chamamos na 
minha triste Boêmia de litost. (KUNDERA, 2008, p. 182). 

 

Podemos perceber nessa passagem, a nostalgia com o seu país, quando se 

refere à “minha triste Boêmia”. Segundo o escritor Edward Said “embora seja verdade 

que a literatura e a história contêm episódios heroicos, românticos, gloriosos e até 

triunfais da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor 

mutiladora da separação” (SAID, 2005, p. 46). O ato de escrever faz com que o autor 

resgate sua vida regressa, rememorando alguns acontecimentos e buscando, por 

meio do romance, encontrar os sentidos da sua existência: 

 

Estamos no outono de 1977, meu país adormece há nove anos no doce e 
vigoroso abraço do Império russo, Voltaire foi expulso da universidade, e 
meus livros, recolhidos de todas as bibliotecas, foram trancados em algum 
porão do Estado. Esperei então mais alguns anos, depois entrei num carro e 
dirigi o mais longe possível em direção ao oeste até a cidade bretã de 
Rennes, onde achei logo no primeiro dia um apartamento no andar mais alto 
da torre mais alta. No dia seguinte de manhã, quando o sol me acordou, 
compreendi que essas grandes janelas davam para o leste, para o lado de 
Praga. (KUNDERA, 2008, p. 152). 

 

O escritor convive com a lembrança de Praga e os rumos que a sua vida 

seguiu quando tomou a decisão de ir embora. Ele narra esse episódio de forma irônica 

e amarga. 
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2.3 A RECEPÇÃO DA OBRA DE KUNDERA EM PRAGA 

 

Além de Milan Kundera, um dos entrevistados por Roth em seu livro de 

conversas com amigos escritores foi Ivan Klíma.3 O autor escreveu obras como Amor 

e lixo e Nem anjos nem santos. Philip foi entrevistá-lo em Praga e perguntou a ele 

sobre a visão que os tchecoslovacos têm a respeito da literatura de Kundera, pois 

percebe, entre os escritores e jornalistas que tem conversado, uma certa obsessão 

pelo escritor. Roth diz perceber um questionamento sobre o suposto 

“internacionalismo” de Kundera, pois ao se dirigir ao público francês e americano 

estaria cometendo certa contravenção cultural. Ainda que a entrevista tenha ocorrido 

no ano de 1980, e o primeiro livro lançado por Kundera tenha sido em 1967, é 

interessante perceber a opinião dos críticos tchecoslovacos sobre a sua escrita.  

Desse modo, Roth questiona Klíma sobre quais os problemas que Kundera 

representa para aqueles intelectuais tchecos que implicam com o fato de que ele 

escreve no exílio. Klíma responde:  

 

A acusação de estar escrevendo para estrangeiros e não para os tchecos é 
apenas uma das muitas críticas que são dirigidas a Kundera, e representa 
apenas uma parte de uma crítica mais substancial – a de que ele perdeu seus 
vínculos com a terra natal. Podemos deixar de lado a questão da qualidade, 
sim, porque a alergia a Kundera é, de modo geral, produzida não pela 
qualidade de seus livros, e sim por uma outra coisa. (ROTH, 2008, p. 64). 

 

O fato de Kundera escrever, após o exílio, se dirigindo ao público francês e 

americano, é considerado, aos olhos de alguns intelectuais tchecos, como uma 

traição. Esse seria um dos fatores que causam a implicância com a sua literatura, 

dentre uma diversidade deles. Ainda, questionam que ele apresenta em seus livros a 

                                                           
3 O escritor nasce em Praga em 1931, sendo criado como protestante. Descobriu que era judeu apenas quando 
os nazistas invadiram a antiga Tchecoslováquia durante a segunda guerra mundial e aprisionaram sua família em 
um campo de concentração por quatro anos. Seu texto, considerado radical e resistente fez com que ele perdesse 
o emprego como editor de um jornal de prestígio e sua obra fosse proibida por vinte anos no seu país. Hoje vive 
em Praga. 
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sua experiência na Tchecoslováquia de maneira incoerente com o fato de que ele foi 

um filho mimado do regime comunista até 1968. Segundo Klíma: 

 

O sistema totalitário tem um impacto devastador sobre as pessoas, como o 
próprio Kundera reconhece, mas as dificuldades da vida têm uma forma muito 
mais complexa do que o que encontramos nas obras dele. Os que criticam 
Kundera diriam que a visão por ele apresentada é o tipo de coisa que seria 
de se esperar de um jornalista estrangeiro muito competente que tivesse 
passado algumas semanas no nosso país. Essa imagem é aceitável para o 
leitor ocidental porque confirma suas expectativas; ela reforça o conto de 
fadas sobre o bem e o mal, que toda boa criança gostaria de ouvir 
repetidamente. Mas para esses leitores tchecos a nossa realidade não é um 
conto de fadas. Eles esperam, de um escritor da estatura de Kundera, uma 
visão bem mais abrangente e complexa, uma observação mais aprofundada 
de nossa vida. Sem dúvida, em seus livros Kundera tem outros objetivos além 
de apresentar uma visão da realidade tcheca, mas esses atributos de sua 
obra talvez não sejam tão relevantes para o público tcheco a que me refiro. 
(ROTH, 2008, p. 65). 

 

 O próprio Kundera define bem quais são os seus objetivos ao escrever um 

romance. É compreender o personagem e o seu mundo como possibilidades. Ainda 

que essa possibilidade transpareça por trás do nosso mundo real, a realidade que 

quer ser apreendida é a da existência. 

 

Se o autor considera uma situação histórica como uma possibilidade inédita 
e reveladora do mundo humano, ele vai querer descrevê-la tal qual é. Não 
importa que a fidelidade à realidade histórica seja coisa secundária em 
relação ao profeta do romance. O romancista não é nem historiador nem 
profeta: ele é explorador da existência. (KUNDERA, 2009, p. 47). 

 

 Compreender o homem, seus gestos e atitudes. Para Kundera, é isso que 

importa. Os acontecimentos históricos estão no livro para ilustrar a vida e as decisões 

desses personagens. Segundo o escritor “todos esses personagens realizam não 

apenas sua história pessoal mas também, além disso, a história suprapessoal das 

aventuras europeias.” (KUNDERA, 2009, p. 44). 
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2.4 O LIVRO DO RISO E DO ESQUECIMENTO 

 

Em O Livro do riso e do esquecimento (KUNDERA, 2008), Kundera, em sete 

partes aparentemente autônomas, lança um olhar crítico e filosófico sobre o cotidiano 

da República Tcheca após a invasão russa de 1968, período conhecido como 

Primavera de Praga. A partir desse acontecimento, o tema do “esquecimento” aparece 

das formas mais variadas. 

 Dentre as histórias temos o drama de Tamina, umas das personagens 

centrais que aos poucos vê apagar-se da memória a fisionomia de seu marido morto. 

Trata-se de uma metáfora da amnésia cultural, que é promovida pelo comunismo 

russo em Praga, significando a luta da memória contra o poder, eliminando nomes de 

ruas para apagar a História de todo um povo. 

Ao ser questionado por Roth se o seu livro é ou não um romance, Kundera 

responde que segundo seu juízo estético pessoal é um romance. No entanto, o autor 

não tem a intenção de impor a sua opinião, levando em consideração que a forma 

romanesca contém uma liberdade enorme: 

 

Um romance é uma extensão longa de prosa sintética fundada no jogo de 
personagens inventados. Esses são os únicos limites. Por ‘sintético’ entendo 
o desejo do romancista de apreender seu tema de todos os ângulos, do modo 
mais completo possível. Ensaio irônico, narrativa romanesca, fragmento 
autobiográfico, fato histórico, rasgo de fantasia – o poder sintético do romance 
é capaz de combinar tudo num todo unificado, tal como as vozes da música 
polifônica. A unidade do livro não precisa se fundar no enredo, mas pode ser 
dada pelo tema. No meu livro mais recente, temos dois temas: o riso e o 
esquecimento. (ROTH, 2009, p. 104). 

 

No livro, o escritor apresenta esses dois temas importantes: o riso e o 

esquecimento. A partir deles, que permearão a obra, Kundera constroi uma série de 

significados. O riso, por exemplo, é usado nas situações de humor ou de ironia, 

quando seus personagens esbarram em um mundo que não faz mais sentido, e só 

resta a eles rir. De acordo com o autor: 
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Os dois tipos de riso fazem parte dos prazeres da vida, mas quando o riso é 
levado ao extremo ele também denota um apocalipse duplo: o riso 
entusiasmado dos anjos fanáticos, que têm tanta certeza do significado do 
mundo deles que estão dispostos a enforcar todo mundo que não compartilhe 
esse júbilo. E o outro riso, vindo do lado oposto, que proclama que tudo 
perdeu o sentido, que até mesmo os enterros são ridículos e o sexo grupal 
não passa de uma pantonima cômica. A vida humana é limitada por esses 
dois abismos: o fanatismo de um lado, o ceticismo absoluto do outro. (ROTH, 
2009, p. 105). 

 

No que diz respeito ao esquecimento, Kundera afirma que o Homem 

distancia-se de seu passado pelo esquecimento que apaga e pela memória que 

deforma. No entrecruzamento entre a realidade e a ficção, o autor, através de seus 

personagens, se indaga: Até que ponto a memória política se confunde com a 

individual? Quando a memória de um indivíduo é o reflexo das suas experiências? 

Anteriormente nos referimos ao fato de as histórias não se relacionarem, 

observando que isso se dava de forma aparente, tendo em vista que a história 

principal é o resultado da junção de todas as outras. Há duas partes no livro em que 

a história se repete: a quarta e a sexta (“As cartas perdidas” e “Os anjos”). Ambas 

contam a história de Tamina, que podemos considerar a personagem principal do 

livro. Embora as partes, em um primeiro momento, pareçam ser autônomas, todos os 

contos são uma variação da história de Tamina, como o próprio narrador diz:  

 

É um romance sobre Tamina e, no momento em que Tamina sai de cena, é 
um romance para Tamina. Ela é a principal personagem e o principal ouvinte, 
e todas as histórias são uma variação sobre sua história e se reúnem na sua 
vida como num espelho. (KUNDERA, 2008, p. 194). 

 

Kundera monta a sua história, de forma com que todas as narrativas, em que 

pese falem de personagens diferentes, com seus nomes e características próprias, no 

fundo vivenciam situações muito parecidas, se encaminhando para o esquecimento, 

imposto ou voluntário, individual ou coletivo. De acordo com Silva: 

 

Na estrutura do livro, temos também subcapítulos, designados por números, 
a única exceção da quinta parte, que recebe subtítulos. A independência das 
partes se mostra na medida em que as narrativas apresentam começo, meio 
e fim, porém, essa independência torna-se dependência quando percebemos 
que o conhecimento das histórias anteriores é importante para obter-se uma 
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melhor compreensão da história principal, pois a coerência é assegurada pela 
unidade temática. (SILVA, 2011, p. 72). 

 

Embora Silva afirme que as narrativas tenham começo, meio e fim, é 

importante destacar que a sexta parte “Os anjos” é uma continuação da quarta parte 

“As cartas perdidas”. Desse modo, no final da quarta parte, somos levados a pensar 

que a história de Tamina acabou, e que seu destino foi servir cafés para o resto dos 

seus dias. No entanto, a sexta parte nos surpreende quando Tamina decide largar 

tudo e partir, tendo faltado ao trabalho sem nunca mais voltar. Ou seja, há uma 

retomada, uma continuação da sua história, o que reafirma o fato de que os 

acontecimentos descritos se entrelaçam para fazer surgir um todo narrativo.  

 

2.5 A MEMÓRIA E A HISTÓRIA  

 

Para ilustrar os impasses da memória que estão presentes nas indagações e 

reflexões do escritor, selecionaremos três entre as sete partes do livro, as quais mais 

refletem o nosso objeto de estudo. Dentre as várias histórias que se cruzam, duas 

chamam a atenção pela ligação do autor com o esquecimento, um dos temas mais 

importantes do romance. A primeira parte que nos interessa chama-se As Cartas 

Perdidas (KUNDERA, 2008, p. 7). 

O capítulo se inicia com um acontecimento histórico. Em fevereiro de 1948, o 

dirigente comunista Klemente Gottwald discursa para milhares de pessoas, da sacada 

de um palácio barroco de Praga. Ao lado de Gottwald estava Clementis, um de seus 

camaradas. A cabeça de Gottwald estava descoberta e estava nevando e fazendo 

muito frio. Foi então que Clementis gentilmente tirou seu gorro de pele e o colocou na 

cabeça de Gottwald.  

O departamento de propaganda registrou esse momento, e essa foto era 

conhecida por todos, que a viam em cartazes, livros e museus. Ocorre que, quatro 

anos após esse acontecimento, Clementis foi acusado de traição e enforcado. O 

departamento de propaganda imediatamente fez com que Clementis desaparecesse 
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da História e consequentemente de todas as fotografias. Agora, Gottwald está sozinho 

na sacada, e de Clementis só resta o gorro em sua cabeça4. 

É com essa narrativa, que entra em cena o personagem Mirek, o qual surge 

proferindo a seguinte frase: “a luta do homem contra o poder é a luta da memória 

contra o esquecimento”. (KUNDERA, 2008, p. 10). O esquecimento a que se refere 

Kundera é explicado pelo mesmo da seguinte maneira:  

 

Essa frase de O livro do riso e do esquecimento, pronunciada por um 
personagem, Mirek, é frequentemente citada como a mensagem do romance. 
É que o leitor reconhece em um romance, de início, o ‘já conhecido’. O ‘já 
conhecido’ desse romance é o famoso tema de Orwell: o esquecimento 
imposto por um poder totalitário. Mas a originalidade do relato sobre Mirek eu 
vi inteiramente sobre outro aspecto. Esse Mirek que, com todas as suas 
forças, se defende para que não o esqueçam (ele e seus amigos e seu 
combate político) faz ao mesmo tempo o impossível para esquecer a outra 
(sua ex-amante, de quem se envergonha). Antes de se tornar um problema 
político, o querer do esquecimento é um problema antropológico; desde 
sempre o homem conhece o desejo de reescrever sua própria biografia, de 
mudar o passado, de apagar os vestígios, os seus e os dos outros. (...) O 
esquecimento: ao mesmo tempo injustiça absoluta e consolação absoluta. 
(KUNDERA, 2009, p. 120). 

 

O personagem Mirek, com medo da instabilidade que o Estado proporciona 

em nome de uma suposta “segurança nacional” sente-se desprotegido e decide retirar 

do seu apartamento seus arquivos pessoais: cartas, diários, minutas de reuniões. 

Pretende ainda procurar Zdena, uma mulher com quem teve um passado, há 25 anos, 

e da qual restavam-lhe apenas algumas lembranças. Quando estava indo ao encontro 

dessa mulher, percebeu que estava sendo seguido pela polícia secreta. 

Com a chegada dos russos em seu país, anos antes, Mirek se recusou a negar 

suas convicções, e consequentemente foi demitido e cercado por policiais à paisana. 

Já Zdena, fazia parte de uma minoria da população, que acolheu com alegria a 

chegada dos tanques russos. Mirek considerava seu destino belo e grandioso, mesmo 

que estivesse caminhando para a ruína estava lutando por seus ideais: 

                                                           
4 Trata-se de uma foto tirada em um período em que a Tchecoslováquia e a Rússia mantinham boas relações. 
Essa foto era representativa para aludir a inserção da Tchecoslováquia à União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 
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Tinha com seu destino a mesma relação que o escultor tem com sua escultura 
ou o romancista com seu romance. O direito intangível do romancista é poder 
retalhar seu romance. Se o começo não lhe agrada, pode reescrevê-lo ou 
suprimi-lo. Mas a existência de Zdena recusava a Mirek essa prerrogativa do 
autor. Zdena insistia em permanecer nas primeiras páginas do romance e não 
se deixava apagar. (KUNDERA, 2008, p. 18). 

 

A partir dessa passagem, podemos problematizar as circunstâncias na vida 

de Mirek: sentia vergonha de ter um passado com Zdena. Kundera expõe o que 

poderia vir a ser um dos motivos pelo qual ele sentia esse repúdio. Ele perseguir sua 

própria ação e ela ter acolhido a chegada dos tanques russos. É uma explicação 

convincente, segundo o escritor, mas o motivo era outro: Zdena era feia.  

O narrador nos mostra um passado do qual Mirek sente vergonha: abordava 

as mulheres feias, pois não tinha coragem de abordar as mulheres bonitas. Dessa 

forma, Zdena era a materialização da sua miséria, da sua fraqueza. Tinha vergonha 

desse segredo que escondia, e queria, a qualquer custo, apagá-la do seu passado. O 

processo de criação de Kundera usa seus personagens para retratar a sua própria 

história e a de seu país, bem como associar a questão da memória a eventos 

históricos. Por isso, durante a história de Mirek, o autor reflete: 

 

O assassinato de Allende encobriu rapidamente a lembrança da invasão da 
Boêmia pelos russos, o sangrento massacre de Bangladesh fez esquecer 
Allende, a guerra no deserto do Sinai cobriu com seu alarido as lamentações 
de Bangladesh, os massacres do Camboja fizeram esquecer o Sinai, e assim 
por diante, até o esquecimento completo de tudo por todos. (KUNDERA, 
2008, p. 14). 

 

Kundera fala da lembrança, como vinculada a aqueles que têm o poder, pois 

são esses quem decidem quais narrativas deverão ser lembradas, preservadas e 

divulgadas. Há sempre uma luta política sendo travada a cada momento, para ocupar 

os “espaços de memória”.  
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2.6 MIREK E A LUTA DA MEMÓRIA CONTRA O ESQUECIMENTO 

 

Ao comentar o acontecimento da Primavera de Praga, que permeia a história 

de Mirek e Zdena, o autor nos fala sobre o esquecimento dos acontecimentos 

históricos, que às vezes são reduzidos a nada, mas quem os vivenciou e sofreu suas 

consequências não os esquece: 

 

E para que a sombra de uma lembrança má não consiga distrair o país de 
seu idílio restaurado, é preciso que a Primavera de Praga e a chegada dos 
tanques russos, essa mancha numa História bonita, sejam reduzidas a nada. 
É por isso que hoje, na Boêmia, passa-se em silêncio o aniversário do 21 de 
agosto, e os nomes daqueles que se rebelaram contra sua própria juventude 
são cuidadosamente apagados da memória do país como um erro na lição 
de casa de um colegial. (KUNDERA, 2008, p. 22). 

 

Quando Mirek chega à casa de Zdena conversam sobre a situação 

clandestina de Mirek e sua “traição” ao partido comunista.  Na visão de Zdena Mirek 

foi um traidor e deveria, por que ainda era possível, se retratar e negar tudo aquilo que 

havia feito. No entanto, ele não queria negar suas convicções e ser tornar em um 

homem sem passado.  

Em seguida, Mirek lembra à sua ex-amante das cartas que lhe escrevia e as 

pede de volta. Seu intuito é jogá-las fora, pois não quer ter nenhum vestígio de que 

um dia a amou. Quando é questionado acerca do motivo de querer essas cartas, Mirek 

responde que está em uma idade em que se olha para trás, quer lembrar quem ele foi 

e porque fracassou. 

A tentativa de Mirek é frustrada, pois Zdena nega-se a devolvê-las. Mirek tinha 

medo de que essas cartas fossem lidas por alguém, de que soubessem que ele teve 

um caso com uma mulher feia e de que uma parte do seu passado estivesse nas mãos 

dela. Assim Mirek parte, frustrado por estar sendo perseguido e por não ter resgatado 

um pedaço desse passado que o assombra. 
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Se ele queria apagá-la das fotografias de sua vida, não era porque não a 
amava, mas sim porque a tinha amado. Ele a apagara, a ela e a seu amor 
por ela, raspara a imagem dela até fazê-la desaparecer, como o 
departamento de propaganda do partido fizera desaparecer Clementis da 
sacada de onde Gottwald havia pronunciado seu histórico discurso. Mirek 
reescreveu a História exatamente como o Partido Comunista, como todos os 
partidos políticos, como todos os povos, como o homem. Gritamos que 
queremos moldar um futuro melhor, mas não é verdade. O futuro nada mais 
é do que um vazio indiferente que não interessa a ninguém, mas o passado 
é cheio de vida e seu rosto irrita, revolta, fere, a ponto de querermos destruí-
lo ou pintá-lo de novo. Só queremos ser mestres do futuro para podermos 
mudar o passado. Lutamos para ter acesso aos laboratórios onde se pode 
retocar as fotos e reescrever as biografias e a História. (KUNDERA, 2008, p. 
30). 

 

Quando Mirek chega em casa, ele se depara com o carro dos homens que o 

estavam perseguindo. Entra em casa, onde está seu filho e desconhecidos que 

carregam consigo uma lista de objetos apreendidos: documentos dos primeiros dias 

de ocupação russa, análises da situação política, atas de reuniões e alguns livros. 

Mirek foi condenado a seis anos de prisão e seu filho a dois.  

 

Queriam apagar da memória centenas de milhares de vidas, para que ficasse 
apenas o tempo imaculado do idílio imaculado. Mas, sobre esse idílio, Mirek 
vai se colocar com todo seu corpo, como uma mancha. Ele ficará como o 
gorro de Clementis na cabeça de Gottwald. (KUNDERA, 2008, p. 33). 

 

Tanto a memória individual como a social são seletivas. Como bem afirma 

Peter Purke “as memórias são maleáveis, e é necessário compreender como são 

concretizadas, e por quem, assim como os limites dessa maleabilidade.” (BURKE, 

2000, p. 73). A memória não obedece apenas à razão, estando também relacionada 

a algumas tradições herdadas, que acabam fazendo parte da nossa identidade. Elas 

estão relacionadas aos nossos sentimentos mais profundos, como amor, ódio, 

ressentimento, humilhação, os quais independem da nossa vontade.   

Portanto, a memória individual revela a complexidade das interações sociais 

vivenciadas por cada um. O dever da memória, como ressalta Ricoeur, hesita entre o 

seu uso e o seu abuso.  Esse uso e abuso está relacionado com o dever de memória, 

a imposição e manipulação ideológica do discurso que fazem com que a memória seja 
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imposta, obrigada, significando um abuso, seja no esquecimento ou até mesmo no 

ato de fazer lembrar. 

Quando Mirek afirma ser contra a reconciliação com o partido, o seu temor é 

o de se tornar um homem sem passado, “um ator sem papel”, e ser relegado a nada: 

ser uma sombra da sua própria vida. Como se todas as convicções pelas quais lutou, 

e que definem o seu eu, perdessem o sentido em um momento de arrependimento. 

Tem medo, portanto, do esquecimento. 

 

De início e maciçamente, é como dano à confiabilidade da memória que o 
esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna. Sobre esse aspecto, a 
própria memória se define, pelo menos numa primeira instância, como luta 
contra o esquecimento. Heródoto ambiciona preservar do esquecimento a 
glória dos gregos e dos bárbaros. E nosso famoso dever de memória enuncia-
se como uma exortação a não esquecer. (RICOEUR, 2012, p. 424). 

 

Assim, o medo do esquecimento faz com que haja a vontade de preservar a 

memória, preservar os feitos de uma vida regressa para que o sujeito não se esqueça 

da identidade, suas glórias e feitos que o definem. Mas há a tentativa tanto de resgatar 

a memória quanto a de apagá-la. Quando o personagem Mirek quer apagar as 

lembranças de quem um dia já foi, é porque sente vergonha desse passado, se 

assusta com quem ele era, e se ridiculariza por algumas atitudes que tomou: 

 

Naquele tempo ele ainda tinha a pele coberta de acne juvenil e, para que isso 
não fosse notado, trazia sobre o rosto a máscara da revolta. Contava para 
todo mundo que rompera para sempre com o pai, um rico fazendeiro. Cuspia, 
dizia ele, na cara da secular tradição rural que estava ligada à terra e à 
propriedade. Descrevia a cena da briga e sua dramática saída da casa 
paterna. Em tudo isso não havia um grama de verdade. Hoje, quando olha 
para trás, não vê senão lendas e mentiras. (KUNDERA, 2008, p. 26).  

 

É na fragilidade da memória que encontramos certa fragilidade da identidade, 

como em interrogações sobre por que somos assim e não de outro modo. Ainda que 

procuremos lembrar do nosso passado, por si próprios, há a versão dos outros, que 

nos permite conciliar diferentes aspectos e versões de alguns acontecimentos. 

Segundo Halbwachs:  
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Acontece mesmo frequentemente que a dosagem de nossas opiniões, a 
complexidade de nossos sentimentos e de nossas preferências não são mais 
do que a expressão dos acasos que nos colocaram em relação com grupos 
diversos e opostos, e que a parte que representamos em cada modo de ver 
está determinada pela intensidade desigual das influências que estes têm, 
separadamente, exercidos sobre nós. (HALBWACHS, 1990, p. 46). 

 

Entre as causas da fragilidade da identidade, Ricoeur se refere ao confronto 

com o outro, o qual nos revela aspectos até então desconhecidos de nós mesmos: 

 

A segunda causa da fragilidade da memória é o confronto com o outrem, 
percebido como uma ameaça. É um fato que o outro, por ser o outro, passa 
a ser percebido como um perigo para a identidade própria, tanto a do nós 
como a do eu. Certamente isso pode constituir uma surpresa: será mesmo 
preciso que nossa identidade seja frágil a ponto de não conseguir suportar, 
não conseguir tolerar que outros tenham modos de levar sua vida, de se 
compreender, de inscrever sua própria identidade na trama do viver-juntos, 
diferentes dos nossos? Assim é. São mesmo as humilhações, os ataques 
reais ou imaginários à auto-estima, sobre os golpes da alteridade mal 
tolerada, que fazem a relação que o mesmo mantém com o outro mudar da 
acolhida à rejeição, à exclusão. (HALBWACHS, 1990, p. 95). 

 

Essa ameaça sentida pela percepção do outro, não diz respeito a nós mesmos 

e, no entanto, é uma vertente da nossa própria identidade. É uma identidade revelada 

pelo olhar do outro, constituindo uma alteridade mal tolerada, a qual é encontrada na 

história de Mirek. Quando Zdena pergunta a ele, a respeito das cartas recebidas “me 

perguntei como é que você pode ser capaz de demonstrar tamanha explosão de 

sentimentos” (KUNDERA, 2008, p 25). Mirek se intimidou e enrubesceu, se 

perguntando que sentimentos eram esses, visto que não admitia ter amado tanto essa 

mulher. Queria relegar essa parte do seu passado ao esquecimento, mas o confronto 

com as lembranças dela era uma ameaça às falhas da sua própria memória.  

 

2.7 TAMINA E AS CARTAS PERDIDAS 
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As partes do livro a serem trabalhadas agora são a quarta, que também se 

chama “As cartas perdidas” (KUNDERA, 2008, p. 95), e a sexta intitulada “Os anjos” 

(KUNDERA, 2008, p. 183). No início do capítulo o autor nos apresenta a protagonista: 

 

Dessa vez, para mostrar claramente que minha heroína é minha e só 
pertence a mim (estou preso a ela do que a qualquer outra), vou chamá-la 
por um nome que nenhuma mulher jamais teve: Tamina. Imagino que é bela, 
alta, que tem trinta e três anos e que é de Praga. (KUNDERA, 2008, p. 97).5 

 

Tamina trabalha como garçonete em um café de uma cidade de interior no 

oeste da Europa. Kundera prefere deixar o nome da cidade no anonimato, e algumas 

informações sobre Tamina também. O que parece importar para a narrativa é o fato 

de Tamina querer resgatar suas lembranças do passado, quando vivia com seu 

marido em Praga. 

A personagem e o seu marido, Pavel, haviam deixado a Boêmia ilegalmente. 

Na viagem, não ousaram levar um embrulho volumoso que continha sua 

correspondência mútua e os diários de Tamina, temendo serem presos.  Pavel ficou 

doente e faleceu no estrangeiro, e o passado de Tamina se tornava cada vez mais 

pálido sem a figura de seu marido. Ela não tinha nada dele, senão a fotografia do seu 

passaporte, pois todas as outras fotos estavam em sua cidade natal. Desse modo, a 

imagem do marido lhe fugia.  

No começo da ligação entre os dois, Pavel lhe pedira para que ela fizesse um 

diário e anotasse nele o desenrolar da vida dos dois: “ele era dez anos mais velho que 

ela e já tinha formado certa ideia da precariedade da memória humana”. (KUNDERA, 

2008, p. 103). Como vivera onze anos na Boêmia com o marido, os diários, que foram 

deixados na casa da sogra, também eram em número onze.  

Tamina tem sua vida pautada no passado. Ela tenta de todas as maneiras 

arranjar alguém que vá para Praga e que possa trazer esse embrulho. A personagem 

                                                           
5 Tamina é uma célebre personagem na ópera “A flauta mágica” cuja música foi composta por Mozart. Ela faz 
par com o herói da ópera, Tamino, ambos representando a humanidade em busca de iluminação. A dinâmica da 
ópera envolve ainda outros dois casais. A rainha da noite e Sarastro (as personificações da escuridão e da luz), 
bem como o par Papageno e Papagena (os homens em seu estado “natural”, selvagem). Kundera, com seu gosto 
pela música erudita provavelmente não ignorava essas referências.  
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percebe a fragilidade da memória, uma vez que tenta se lembrar de alguns 

acontecimentos e situações que agora estão embaçadas e esquecidas. Desse modo, 

ela procura resgatar lembranças que poderiam servir de referência na passagem do 

tempo, a fim de reconstruir o seu passado, como as suas férias, por exemplo. Ela só 

conseguia lembrar-se de nove dentre as onze.  

 

Pois Tamina está à deriva numa jangada e olha para trás, somente para trás. 
O volume do seu ser não é senão aquilo que ela vê lá longe, atrás dela. Assim 
como seu passado se contrai, se desfaz, se dissolve, Tamina encolhe e perde 
seus contornos. (KUNDERA, 2008, p.105). 

 

Esses diários, na vida da personagem, são uma tentativa de resgate de um 

tempo que passou, e ao qual ela não tem acesso. Tamina vive sozinha, e sua vida é 

basicamente servir café e aguardente de maçã aos fregueses, com os quais conversa. 

Portanto, está longe das suas referências, de sua família, não tem mais o seu marido, 

e como ninguém o conheceu, não hesita falar dele, uma figura que está se 

distanciando na memória.  

Não poderia pedir para que a sogra enviasse sua correspondência, pois o 

nome de seu marido havia ficado na lista negra e a polícia, empresta a todos os 

documentos relacionados com a vida de seus adversários um interesse sem fim, ainda 

que mortos. “Nesse ponto, Tamina não se enganava absolutamente. É nos dossiês 

dos arquivos da polícia que se encontra nossa única imortalidade”. (KUNDERA, 2008, 

p. 106). 

O desejo de vida da personagem tem a sua concretização em um desejo 

sobre o passado. Assim, ela quer ter esses diários a qualquer custo, deixando de viver 

o seu presente. Seu destino trágico fica claro ao leitor a partir da seguinde passagem: 

 

Se o edifício vacilante das lembranças cai como uma tenda mal levantada, 
não vai sobrar nada de Tamina a não ser o presente, esse ponto indivisível, 
esse nada que avança lentamente em direção à morte. (KUNDERA, 2008, p. 
105). 
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Podemos perceber algumas semelhanças da história de Tamina com a de 

Kundera, uma vez que ambos tiveram que deixar seus países por problemas políticos, 

e por isso, pensam em uma vida que poderia ter sido vivida de outra maneira. A 

percepção dessa semelhança também se encontra nas considerações que Kundera 

faz a respeito da fugacidade da memória e a dor de ter que viver longe de tudo aquilo 

que lhe pertencia outrora. Cada personagem seu é um pouco do seu reflexo, 

revelando e sofrendo seus dramas existenciais. De acordo com Silva: 

 

Muito do que aflige Tamina foi realmente vivenciado pelo próprio autor: a fuga 
do seu país, o deixar para traz seu passado; o distanciamento das pessoas 
que amava; o medo do esquecimento com o obscurecimento e a perda das 
memórias; entre outros dramas existenciais. (SILVA, 2011, p. 77-78). 

 

Em um momento da narrativa, o autor questiona: “se Tamina é tão apegada a 

suas lembranças, por que não volta para a Boêmia”? (KUNDERA, 2008, p. 116). Não 

havia razão para ela ter medo. O motivo de Tamina não voltar, era o fato de que, no 

país, todos tinham traído seu marido. Assim sendo, voltando para o meio deles, ela o 

trairia também. Com a morte de seu marido e a nostalgia que sentia do seu país natal, 

por um impulso, foi para uma praia, tomou um tubo de tranquilizantes e foi nadar, no 

intuito de se suicidar. Como a água era fria e sempre foi uma excelente nadadora, os 

comprimidos, que deviam ser mais fracos do que ela imaginava, não surtiram efeito.  

Esse momento do livro, em que Kundera destaca o fato de Tamina nadar bem, 

será importante para entendermos uma sutil ironia com o fim da história dessa 

personagem. No desenrolar da história, Tamina conhece Hugo, com o qual tem um 

caso apenas para atingir seu interesse: conseguir o embrulho que estava em Praga. 

Hugo, percebendo o quanto Tamina queria essa encomenda, se aproxima e promete 

ajudá-la. Em uma noite, na casa dele, eles fazem amor, o que enoja Tamina, por se 

sentir traindo seu marido, e então constata “que a memória do nojo é, portanto, maior 

que a memória da ternura”. (KUNDERA, 2008, p. 137). 
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2.8 O RESGATE DAS LEMBRANÇAS 

 

A atitude de Tamina, em usar uma pessoa para atingir seu objetivo faz com 

que ela sinta-se decepcionada consigo mesma. O fato de a personagem ir contra os 

seus princípios para buscar um passado que se perdeu, a faz desistir de tentar 

resgatá-lo. Nesse sentido, percebemos na narrativa uma metáfora da vida de Tamina 

e da história de Praga: 

 

Uma crítica às pessoas que tinham suas convicções, que ficaram apegadas 
a um passado, que fizeram de tudo para resgatá-lo e que, ao final, acabaram 
por perceber que nada valia a pena, o que pode ter gerado o esquecimento. 
(SILVA, 2011, p. 88) 

 

Esse esquecimento está atrelado até mesmo às ruas de Praga, que tiveram 

seus nomes apagados de acordo com as diferentes tomadas de poder: 

 

A rua onde nasceu Tamina se chamava Rua Schwerinova. Isso foi durante a 
guerra, e Praga estava ocupada pelos alemães. Seu pai nasceu na Avenida 
Tchernokostelecka – a avenida da igreja preta. Foi sob o Império Austro- 
Húngaro. Sua mãe instalou-se na casa de seu pai, na avenida do Marechal- 
Foch. Isso foi depois da guerra de 1914-18. Tamina passou a infância na 
avenida Stálin e foi na avenida Vinohrady que seu marido foi buscá-la para 
levá-la a seu novo lar. No entanto, era sempre a mesma rua, só o seu nome 
mudava, constantemente, faziam-lhe lavagem cerebral para apateá-la. 
(KUNDERA, 2008, p. 186). 

 

A memória de uma rua, de um lugar específico onde se viveu, é a 

representação de uma parte do seu passado, pois o nome carrega consigo uma 

história, um relato de algo vivido. Segundo Kundera, o nome é uma continuidade com 

o passado, e as pessoas que não têm passado, portanto, são pessoas sem nome, 

sem identidade.  Além do nome das ruas terem mudado, os monumentos foram 

derrubados: 
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Nas ruas que não sabem como se chamam vagam os espectros dos 
monumentos derrubados. Derrubados pela Reforma, derrubados pela 
Contra-reforma austríaca, derrubados pela República Tchecoslovaca, 
derrubados pelos comunistas; até as estátuas de Stálin foram derrubadas. 
No lugar de todos esses monumentos destruídos crescem hoje, em toda a 
Boêmia, aos milhares, estátuas de Lênin; elas crescem lá como a relva sobre 
as ruínas, como as flores melancólicas do esquecimento. (KUNDERA, 2008, 
p. 186). 

 

Essa atitude de derrubar monumentos é uma forma de apagar a memória de 

um povo, pois sua cultura, seus heróis, seus livros e sua língua, não deixam de ser 

uma projeção e identificação com determinado passado. Kundera fala de um 

historiador amigo seu chamado Milan Hubl, o qual dizia: 

 

 

‘Para liquidar os povos’, diz Hubl, ‘se começa lhes tirando a memória. 
Destroem-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma pessoa lhes escreve 
outros livros, lhes da outra cultura e lhes inventa outra História. Em seguida, 
o povo começa lentamente a esquecer o que é e o que era. O mundo à sua 
volta o esquece ainda mais depressa.’ (KUNDERA, 2008, p. 187). 

 

Nesse sentido, podemos falar em lugares de memória, termo proposto pelo 

sociólogo francês Michael Pollak. Dentre suas obras mais conhecidas se encontra 

Memória e Identidade Social. 

 

Além dos acontecimentos e das personagens, podemos finalmente arrolar os 
lugares. Existem lugares de memória, lugares particularmente ligados a uma 
lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode não ter 
apoio no tempo cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na 
infância, que permaneceu muito forte na memória da pessoa, muito marcante, 
independente da data real em que a vivência se deu. Na memória mais 
pública, nos aspectos mais públicos da pessoa, pode haver lugares de apoio 
da memória, que são os lugares de comemoração. Os monumentos aos 
mortos, por exemplo, podem servir de base a uma lembrança de um período 
que a pessoa viveu por ela mesma, ou de um período vivido por tabela. 
(POLLAK, 1992, p. 2-3). 

 

O autor continua a história de Tamina, agora, na parte chamada “ Os anjos” 

nos contando que ela continuou a servir café num bistrô de uma pequena cidade no 

Oeste da Europa. No entanto perdeu seu brilho e encanto. Enquanto Tamina tinha 
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esperanças de resgatar seu passado, havia algo que ainda a mantinha viva. Quando 

se viu sem saída, longe de seus diários e cartas, se sentiu uma pessoa sem passado, 

sem identidade.  

Um dia Tamina não foi trabalhar, e algum tempo depois foi dada como 

desaparecida pela polícia. No dia em que sumiu, ela conheceu um rapaz com quem 

conversou sobre a sua vida. O rapaz diz a ela que “o olhar triste que ela lança para 

trás não é mais a expressão de sua fidelidade a um morto. O morto desapareceu de 

seu campo de visão e ela olha apenas o vazio.” (KUNDERA, 2008, p. 192). O rapaz 

explica a ela que o que torna pesado seu olhar não são as lembranças, mas o 

remorso, pois nunca se perdoará por ter esquecido.  

Para que o remorso de Tamina não existisse mais, ela acredita que teria que 

partir para um lugar onde as coisas sejam leves como a brisa, onde não haja peso 

nem remorsos. Um lugar onde ela pudesse esquecer o seu esquecimento. Nesse 

momento, a narrativa entra em um momento lúdico, pois Tamina é levada por esse 

homem, um suposto “anjo”, que não por acaso, se chama Raphael, à beira de um 

declive, onde havia muita água e um barco. A paisagem faz a personagem se lembrar 

da região da Boêmia. Esse reencontro com uma paisagem que pertencia a seu 

passado a fez refletir que seu marido continuava vivo em suas memórias, mas que ele 

estava perdido, e era preciso procurá-lo: 

 

Aquele que quer se lembrar não deve ficar no mesmo lugar e esperar que as 
lembranças cheguem sozinhas! As lembranças se dispensaram neste mundo 
vasto e é preciso viajar para reencontrá-las e fazê-las sair de seu abrigo! 
(KUNDERA, 2008, p. 196).  

 

Ela então subiu no barco e chegou a uma ilha habitada por crianças. Nessa 

terra, ela retorna a um tempo em que não havia pudores, não havia o peso, apenas a 

leveza. Contudo, Tamina não consegue se inserir completamente no mundo delas, 

sente-se acuada em muitos momentos, quando as crianças não a entendem. A 

metáfora da ilha das crianças é importante no livro, pois significa uma tentativa de 

fazer com que Tamina olhe para o futuro e esqueça o seu passado. Mas a ausência 
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de peso faz com que a leveza seja levada ao extremo, e ela não aguenta toda essa 

inocência. 

Na tentativa de sair da ilha, ela pula na água e sai nadando, e amanhece o 

dia nadando, está cansada, mas percebe que não saiu do lugar. “O desespero a 

invadiu e, a partir do momento em que perdeu a esperança, ela sentiu que seus 

membros estavam fracos e a água insuportavelmente gelada” (KUNDERA, 2008, p. 

192). Ela engole muita água e sente seu corpo afundar, desaparecendo sobre a 

superfície.  

A morte da heroína do romance não deixa de ser irônica uma vez que o autor 

a tinha apresentado como uma excelente nadadora, representando o riso, o lado 

cômico e surpreendente da vida. Tamina não suportou a perda do seu passado, das 

suas lembranças, o que representaria a perda da sua identidade. A morte estaria 

então representando a perda da memória, e seria, portanto, o próprio esquecimento. 

Quando questionado por Roth sobre o confronto do público com o privado que permeia 

sua narrativa, Kundera responde:  

 

A metafísica do homem é a mesma na esfera privada e na pública. Pensemos 
no outro tema do livro, o esquecimento. Esse é o grande problema do homem: 
a morte como perda do eu. Mas o que é esse eu? É o somatório de tudo 
daquilo que lembramos. Assim, o que nos apavora na morte não é a perda 
do futuro, e sim a perda do passado. O esquecimento é uma forma de morte 
que está sempre presente na vida. Esse é o problema da minha protagonista, 
que tenta desesperadamente preservar as lembranças cada vez mais 
apagadas do marido que ela tanto amou, agora falecido. Mas o esquecimento 
é também o grande problema da política. Quando uma grande potência quer 
privar um país pequeno de sua consciência nacional, ela utiliza o método do 
esquecimento organizado. É o que está acontecendo atualmente na Boêmia. 
A literatura tcheca contemporânea, pelo menos a que tem algum valor, não é 
publicada há doze anos; duzentes escritores tchecos foram proibidos, entre 
eles Franz Kafka, que já morreu; e cento e quarenta e cinco historiadores 
tchecos foram destituídos de seus cargos, a história foi reescrita, 
monumentos foram demolidos. Uma nação que perde a consciência de seu 
passado acaba por perder a identidade. (ROTH, 2009, p. 107). 

 

Assim, temos que a alegoria apresentada sobre a protagonista, diz respeito 

ao esquecimento no âmbito da política, e, no caso do livro, especialmente do 

totalitarismo: 
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O evento básico do livro é a história do totalitarismo, que rouba a memória 
das pessoas e desse modo as transforma numa nação de crianças. Todos os 
totalitarismos fazem isso. E talvez toda a nossa era técnica faça isso, com 
seu culto do futuro, da juventude e da infância, sua indiferença ao passado, 
sua desconfiança em relação ao pensamento. No seio de uma sociedade 
implacavelmente juvenil, um adulto dotado de memória e ironia se sente 
como Tamina na ilha das crianças. (ROTH, 2009, p. 108). 

 

A perda do eu representa a morte de tudo aquilo que lembramos. Por isso 
Tamina não resistiu ao esquecimento. Como nos ensina Pollak:  

 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 
5) 

 

Os usos e abusos que a memória sofre nos permite entender que a memória 

é uma construção, na medida em que não significa apenas as nossas lembranças, 

mas também as que nos são impostas, por meio de usos oficiais, grupos que estamos 

inseridos, lugares que frequentamos. Kundera, no livro estudado, fez uso de uma 

alegoria, a fim de problematizar a história de um país e a perda da sua identidade. O 

leitor é conduzido, por meio desses eventos, a pensar na luta da memória contra o 

esquecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos a literatura como fonte para os estudos históricos, tentamos 

perceber a relação intrínseca entre a narrativa histórica e a literária. Quando tomamos 

um texto literário apenas como um conjunto de fatos pretéritos, temos dificuldade em 

interpretá-lo. Deve-se analisá-lo como uma representação do passado, por meio das 

circunstâncias que influenciam a vida do próprio escritor, e o modo como ele reconstrói 

esse passado.  

Desse modo, buscamos compreender a influência da memória e da identidade 

nas obras literárias. A literatura, por meio da linguagem, busca compreender alguns 

significados da interioridade humana, revelando reflexões pertinentes sobre a nossa 

condição. Um romance, segundo Kundera, tem como papel fundamental descobrir 

algo até então desconhecido da existência humana. As memórias, nesse sentido, dão 

base para esse processo de criação, uma vez que no desenvolver da escrita o autor 

recorre a elas para refletir sobre o tempo presente. 

Distinguir duas concepções acerca do conceito de memória, sendo que uma 

delas, defendida por Maurice Halbwachs, se refere à prevalência de uma memória 

coletiva em detrimento da individual, pois ainda que isolados fisicamente estamos nos 

deslocando em pensamento de um grupo para o outro, e na verdade, nunca estamos 

sós. Nossas memórias seriam consequências das nossas relações com os outros, 

que inclusive, nos ajudam a lembrar de alguns acontecimentos que esquecemos.  

No percurso da pesquisa, consideramos não apenas a nossa fonte, qual seja, 

O livro do riso e do esquecimento, mas também (e principalmente) as reflexões do 

próprio autor do livro, que contribuíram para entendermos melhor a arte de se escrever 

um romance e as circunstâncias históricas presentes nele. O próprio Kundera 

estabelece a diferença entre o papel do historiador e o do romance: o primeiro conta 

acontecimentos que se passaram, o segundo não examina a realidade em si, mas a 

existência que está atrelada ao que aconteceu. A existência é o campo de 

possibilidades que o escritor, em seu ofício, pode explorar ao máximo.  
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Por meio dos preceitos de Kundera e de outros teóricos, procuramos 

problematizar a fragilidade da memória e a luta contra o esquecimento. O 

esquecimento ocorre a partir do fato de que a memória é um fenômeno construído. 

Percebemos isso através de algumas metáforas do livro, bem como situações 

históricas como a foto de Gottwald com chapéu de Clementis, o qual ficou esquecido 

pela História quando o departamento de propaganda apagou sua imagem. A memória 

é seletiva, pois nem tudo fica gravado. O que é considerado importante de acordo com 

as circunstâncias históricas vai tentar, por meio do poder dominante, se perpetuar. 

A partir da narrativa da personagem Tamina, procuramos mostrar os usos e 

abusos da memória, pois a personagem viu apagar das suas lembranças à imagem 

do seu falecido marido devido ao exílio após a invasão russa. A história de Tamina é 

a história de Praga e de Kundera. A amnésia cultural que um regime totalitário pode 

causar, em uma atitude que tenta apagar toda a memória de um povo, o destituindo 

da sua cultura e referências mais básicas, como o nome de uma rua ou um 

monumento.  

Por fim, o ensinamento que nos foi adquirido ao final desse trabalho diz 

respeito a multiplicidade de significados que pode ser observada em um romance. 

Tendo em vista que ele pode ser entendido como um entrecruzamento de saberes e 

possibilidades, dando margem a várias interpretações e abrindo espaço para um 

diálogo com a literatura e a História, através de inúmeras visões de mundo. Esse 

universo entre o real e a ficção acaba por fornecer à História uma fonte de 

interpretações, na qual o historiador da cultura tem muito a ganhar. 
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