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Resumo 

Pela leitura das obras literárias “Cidade de Vidro” (1987) e Leviatã” (1992), observam-

se movimentos do escritor estadunidense Paul Auster na crítica dos discursos oficiais 

sobre o mito de fundação da identidade nacional. Para tanto, parte-se das reflexões 

propostas por Nietzsche, com a noção de genealogia, e de Foucault. O objetivo é 

apresentar como o escritor contemporâneo enceta a crítica ao contexto atual do país, 

partindo do abalo face aos discursos e valores sobre a “origem” da nação.  
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O esforço empreendido neste texto objetiva refletir sobre os modos como o 

escritor estadunidense contemporâneo Paul Auster maneja, nas obras sob leitura, 

elementos que circulam pelo espaço discursivo configurado pela nação, constituindo-o. 

O olhar proposto fundamenta-se no tratamento conferido por Auster aos discursos 

nacional e historiográfico construído no interior dos Estados Unidos da América. Ao 

revolver as entranhas históricas e discursivas sobre a “origem” da nação estadunidense, 

o escritor questiona a identidade nacional, sobretudo no que diz respeito aos símbolos e 

ao modo como as personagens com eles lidam. A fim de cumprir os mencionados 

objetivos, assume-se como balizas as contribuições de Nietzsche e Foucault no que 

concerne às reflexões sobre a História. Crê-se que a crítica da configuração 

civilizacional em sua organização moderna realizada pelos pensadores citados é 

portadora de chaves de leitura relevantes para o olhar lançado à modelagem artística 

contemporânea de Auster. 

 Uma matriz compreensiva desse porte permite à atividade hermenêutica 

orientar-se pela negação dos começos únicos, entendidos como discursos, como 

“vontade de verdade”, a partir de três eixos: o da concepção de infinitude da 
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interpretação; o do desdobramento rumo à exterioridade, ao invés da interioridade e da 

profundidade; o do esforço da própria interpretação de voltar-se sobre si mesma. 

Foucault aponta duas conseqüências resultantes de atitude de tal calibre: 1. a 

interpretação torna-se como pautada pelo ‘quem’, indicando que “o princípio da 

interpretação não é mais do que o intérprete” e 2. assume também que, ao interpretar-se 

sempre a si mesma, não pode deixar de voltar-se sobre si mesma 2. A atividade de expor 

o lugar de onde se fala constitui, do ponto de vista proposto, exercício de reflexividade 

orientado para desvelar o caráter de máscara de qualquer perspectiva adotada. Na esteira 

do embate nietzscheano contra o positivismo da noção de objetividade, Ginzburg3 

aborda a relação entre história e memória, propondo distinção entre a história como 

experiência “vivida” no passado e como conhecimento “distante” do passado. Nisto 

reside a “perspectiva”, orientada pela compreensão da história como envolvimento 

subjetivo numa narração aparentemente distanciada.  

É de acordo com o referido posicionamento que se insere a presente reflexão 

acerca da produção literária de Paul Auster. Crê-se que o escritor instaura olhar crítico 

em relação aos discursos histórico e literário, sem, entretanto, desvalorizá-los, pois sabe 

ser isso impossível, vez que a “verdade” construída e assumida como tal é constitutiva 

da mentalidade norte-americana. Auster opta por apresentar contradições internas dos 

referidos discursos, insuflando o leitor a cooperar como instância ativa no processo 

literário, tornando-se agente na relação comunicativa instaurada. E, por que não dizer, 

agente político, ativo no mundo extraliterário também. Trata-se da reflexão austeriana 

acerca do ethos norte-americano, compreendido como todo o conjunto de práticas que 

moldam ações, pensamentos e estilos de vida do indivíduo e que, ao ser compartilhado 

com outros, erige espaço ético de convivência, auxiliando na construção do conjunto de 

regras de conduta considerado aceitável no interior da comunidade. No caso, do espaço 

e do imaginário nacionais. Portanto, pode-se afirmar que ethos e espaço ético, juntos, 

constituem topia fundamental de Auster no que diz respeito ao lugar de fala como artista 

e como ser humano em sentido amplo.  

Um dos modos dominantes como se configuraram historicamente as 

interpretações sobre as origens das nações são os chamados mitos de fundação, 

narrativas sobre a localização artificial do suposto início pontualmente definível, 
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espécie de porto seguro para a fixação da identidade nacional. Tais “histórias” circulam 

amplamente pelos espaços social, discursivo e literário, portanto, no espaço exterior à 

esfera própria das obras artísticas, embora sejam convocadas intensamente por escritor, 

que as transporta para dentro de seus textos. É por esse movimento cujo vetor orienta-se 

do exterior (apreensão do mundo objetivo e de discursos já produzidos sobre a realidade 

extratextual) para o interior (níveis discursivo, narrativo e retórico intrínsecos aos 

textos) que se julga a explicitação de Auster sobre o papel fulcral da linguagem no jogo 

entre subjetividade e a exterioridade do mundo. 

Conforme mencionado, história e literatura são discursos oficiais 

escarafunchados e des-re-interpretados pela perspectiva crítico-estético-teórica de Paul 

Auster. O caráter científico, de discurso legitimador, da Historiografia, assume 

contornos de dúvida na posicionalidade instalada pelo escritor. Seu lugar de fala situa-se 

“dentro”, já que se trata de um escritor estadunidense abordando ironicamente a própria 

história dos Estados Unidos da América. A eloqüência de Auster estrutura-se como 

modalidade crítica em relação ao discurso fundador e sua repercussão na 

contemporaneidade, configurando-se como abordagem questionadora da história oficial, 

da ciência e da literatura, entendidas como construções humanas com ímpeto 

organizador. Em suma, narrativas como as que ele mesmo inventa. 

Compreendido como “regime de verdade”, o discurso historiográfico autorizado 

constrói uma versão, a qual Auster procura esgarçar até os limites, ao expor seu caráter 

ficcional, a partir da instalação de relações “novas”, não tributárias dos regimes sociais 

de verdade. Vale notar que a verdade do discurso oficial não é substituída por uma outra 

interpretação, pois o serviço limita-se ao acréscimo da dúvida sob o olhar desconfiado 

de Auster.  

Como mecanismo de explicitação de sua crítica do tipo de representação e de 

ideologia caracterizados pelo discurso historiográfico, Auster dedica, em “Cidade de 

Vidro” (primeira narrativa de A Trilogia de Nova York, publicada em 1987)4, um 

capítulo inteiro para sublinhar de maneira incisiva a posição adotada frente ao tema da 

origem no que diz respeito ao surgimento dos Estados Unidos da América como nação e 

seu status hegemônico no mundo contemporâneo. O conteúdo de um livro cuja leitura é 

empreendida pela personagem focal, da autoria de Peter Stillman (personagem 

caracterizada como velho louco, suposto criminoso), funciona como amostra do 
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argumento da artificialidade “original” sobre as quais se sustenta o modo de pensar, 

viver e agir estadunidenses, na interpretação apresentada por Auster. A crítica 

fundamenta-se no mito da origem da nação, “confirmado” historicamente pela 

emergência da chamada “doutrina do destino manifesto”, típica formulação narrativa 

sobre a criação mítica norte-americana.   

Henry Dark (o próprio nome é sugestivo, pela carga semântica e cultural 

negativa em geral atribuída à escuridão, tanto física quanto política e ideológica, no 

caso) constitui a ficção criada por Stillman como fonte histórica da qual teria emanado o 

argumento “legítimo” de conexões entre eventos bíblicos, a chegada dos pioneiros e a 

construção do “império” norte-americano, justificando todos os tipos de movimentos 

expansionistas pelo argumento de que se cumpria ordem divina. A proveniência de tal 

argumento reside na articulação discursiva de fatos (históricos ou ficcionais) como a 

situação inicial dos colonizadores – com acento nos perigos enfrentados e no esforço 

empreendido – e eventos bíblicos. Como os hebreus, no Antigo Testamento, os 

puritanos eram “o novo povo escolhido por Deus, que portavam nas mãos o destino da 

humanidade.” Mas, ao contrário dos hebreus, os pilgrims (“ingleses transplantados”) 

efetuariam correta e legitimamente a aliança com Deus, pois, “A exemplo de Noé na sua 

arca, eles tinham viajado através do vasto dilúvio oceânico a fim de cumprir sua missão 

sagrada.” 5  

 Como é possível notar, o discurso histórico oficial sobre a fundação assenta-se 

no evento relativo à chegada dos peregrinos à costa leste dos Estados Unidos no século 

XVII, como se esta constituísse mero espaço vazio, onde se pudesse moldar, como o 

próprio Deus criara o mundo, a nação-padrão que iniciaria nova era para toda a 

humanidade. Na visão megalomaníaca dos colonizadores e dos “pais fundadores”, tudo 

o que se debatia na Europa nos termos teóricos do Renascimento e da Reforma 

Protestante de Lutero, culminando no Iluminismo e nos ideais da Modernidade, poderia 

ser erigido, na prática, no novo espaço, o continente americano. A existência efetiva do 

chamado Novo Mundo concretiza utopias altamente difundidas na cultura européia, 

confirmando imagens presentes no plano simbólico até o período medieval, que havia 

legado do passado idéias de ilhas imaginárias. Em geral, estas estavam associadas à 

concepção de um locus desértico, simultaneamente espiritual e geográfico, propício à 

provação e à tentação, aspectos intrínsecos à trilha da purificação, de acordo com a 

vontade de verdade do discurso cristão.  
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O Novo Mundo representava, para a mentalidade em trânsito dos séculos XVI e 

XVII, certeza fundamental na mudança paradigmática almejada. No entanto, tal 

alteração não acontece, no discurso criado na fundação dos Estados Unidos da América, 

de modo radical, pois, como Auster tenta mostrar, a nação é erigida pelo paradoxo 

indestrutível de um civismo religioso, assentado tanto nas crenças puritanas quanto nos 

ideais iluministas. Carvalho6 auxilia a compreender os motivos que conduziram à 

permanência do valor religioso na fundação do Novo Mundo, ao enfatizar a necessidade 

de se distinguir entre a mera crença na existência concreta das utopias em algum ponto 

da superfície terrestre e a busca efetiva de uma possibilidade de retorno à idéia cristã do 

Paraíso Perdido e sua reconstrução, tal como profetizara João, no Apocalipse bíblico, e 

tal como acreditavam Cristóvão Colombo e seus contemporâneos.  

O marco do discurso fundacional da nação convencionou-se, portanto, pela 

caracterização da “nova” terra como espécie de utopia religiosa, confirmada pelo fato de 

que, antes de Winthrop, outros colonizadores como o Capitão John Smith, já teriam 

reconhecido parte da costa do território que hoje constitui os Estados Unidos da 

América, mas, por ser “um homem sem religião”7, a ocupação considerada “inaugural” 

é localizada no evento mítico da chegada e instalação dos peregrinos, homens e 

mulheres designados por Deus, foragidos da injusta perseguição calvinista, para fundar 

o novo Paraíso.  

Paul Auster ironiza com veemência a idéia do “destino manifesto” e sua relação 

com a política, cujo resultado é uma espécie de “religião cívica” ou “civismo religioso” 

típico dos Estados Unidos da América, profundamente arraigado no imaginário 

nacional. Auster trata o discurso da fundação como marco decisivo da degradação 

humana, sobretudo em termos individuais, e que se teria conservado até a 

contemporaneidade. O argumento reside justamente na demonstração de que toda a 

historiografia deriva de um discurso ficcional e mentiroso, vez que as ações (genocidas, 

expansionistas, capitalistas e globalizadoras) e idéias predominantes executadas ao 

longo da história partem de invenções de sujeitos mentalmente comprometidos, ou 

mesmo inexistentes, como Henry Dark, fonte histórica forjada pelo insano Peter 

Stillman-pai.  
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O abalo no discurso histórico como a verdade nacional advém da denúncia de 

sua ligação promíscua com o discurso religioso cristão, outra ficção combatida por 

Auster. Tal posição crítica é evidenciada pelo narrador, ao relatar sobre o livro da 

personagem Stillman, cujas idéias são sempre introduzidas por uma expressão de 

dúvida. Ao menos ele, o narrador, trata de eximir-se, de distanciar-se desse conteúdo o 

quanto pode, utilizando, para isso, expressões indiretas, como “segundo” e os verbos na 

condicional, geralmente acompanhados por verbo auxiliar gerador de dúvida, como 

“podia”, “teria” e a insistência no pretérito imperfeito, também com carga de suspeita. 

Dark não diz apenas do passado, mas vaticina o futuro, justificando, de modo sub-

reptício, o processo de globalização, ao afirmar que, a partir de 1960, a Torre de Babel 

seria reerguida pelas mãos dos descendentes dos peregrinos predestinados. A nova 

Torre de Babel simboliza o poder dos Estados Unidos, justificado pela idéia de “boa 

intenção” que rege o discurso religioso cristão desde as “origens”. 

Pelo recurso da construção em espiral, o narrador traz a figura de um caderno 

vermelho, no qual constam as reflexões da personagem focal, um detetive, sobre as 

descobertas do “caso” investigado: o possível crime de Stillman. No caderno, Quinn 

expõe o conteúdo do livro, ao citar a pretensa obra do “fantasma” Henry Dark, A nova 

Babel, inspirada em Paraíso Recuperado, de Milton, todos se reportando ao livro 

bíblico do Gênese. Com isso, o narrador teoriza pela polêmica os discursos 

historiográfico, literário e religioso, que funcionam de maneira simbiótica no que diz 

respeito à fundação da nação estadunidense, constituindo o imaginário nacional. O 

argumento de Auster detém-se na tese de que a negatividade instalada no mundo 

contemporâneo (com ênfase nos Estados Unidos da América, já que simbolizam o poder 

sobre o “resto” do mundo), em especial a deterioração da possibilidade de se encontrar 

um sentido para a vida e de se efetivar a comunicação entre os seres humanos, perdeu-se 

devido à distância entre linguagem e mundo. Melhor dizendo: o escritor estabelece, com 

isso, crítica da representação e dos discursos dominantes que se impõem sempre 

“violentamente” como verdade.  

A crítica estende-se à elite intelectual nos EUA, condensada pelos Stillman, cuja 

“linhagem” é exposta ao narrador por Virginia Stillman, a contratante dos serviços 

detetivescos de Quinn-Auster:   

 

O pai de Peter foi para Harvard, como todo mundo na família. Estudou filosofia 
e religião e, segundo todas as informações, foi um aluno brilhante. Redigiu sua 



tese sobre as interpretações teológicas do Novo Mundo nos séculos XVI e XVII 
e depois conseguiu um emprego no departamento de religião da Universidade de 
Columbia.8 

 

Stillman-pai demite-se da universidade e decide cuidar sozinho do filho Peter 

após a morte da esposa. Acreditando “piamente” nas próprias idéias, torna-se fanático e 

decide realizar uma experiência científica para provar a relação entre linguagem e 

mundo: tranca o filho, ainda criança, num quarto escuro, sem acesso ao mundo e a 

ninguém, onde permanece até que a casa é consumida por um incêndio. O garoto é 

resgatado e encaminhado para internação em um hospital psiquiátrico, enquanto o pai é 

enviado para a prisão. As insanidades são cometidas sob a rubrica da ciência. No 

capítulo quatro, Quinn lembra ter lido sobre histórias semelhantes, de cunho histórico, 

científico e/ou literário. O recurso de expor os devaneios do escritor-detetive reforça a 

crítica ao discurso científico positivista, cujas bases estão fincadas no pólo do paradoxo 

fundamental que sustenta o discurso sobre a nação e o próprio imaginário nacional e que 

aparece estilhaçado pelo modo como Auster o insere: como “vontade de verdade” 

imposta à custa de atrocidades.  

Observa-se que Stillman é a personagem que representa o discurso histórico 

oficial sobre as “origens” da nação. Por meio desta personagem, Auster expõe o estreito 

liame, o caráter paralelístico estabelecido pelo discurso dominante, conservador por 

natureza, entre a Torre de Babel bíblica, a “descoberta” do Novo Mundo e a 

incomunicabilidade típica do mundo contemporâneo. O status deste último é negativo, 

para a personagem, devido à laicização do Estado e à perda de terreno da religião a 

partir de meados do século XX. Como a instauração do novo “novo mundo”, da “nova 

Babel”, é localizada em 1960, crê-se legítimo afirmar que a derrocada dos valores 

fundamentais da nação norte-americana observada na contemporaneidade é oriunda da 

eleição do católico e democrata para a presidência dos EUA, John F. Kennedy, pelo 

menos na visão da personagem austeriana. É nítida a recorrência do termo “novo” em 

“Cidade de Vidro”, empregado de modo irônico pelo narrador. A palavra e seus 

correlatos sintetizam a discussão sobre as “origens” realizada por Auster, que ecoa de 

modo crítico a impregnação da idéia de novidade encarnada pelos Estados Unidos, 

desde a constituição do espaço nacional, sendo reforçada ao longo dos séculos pelo 

discurso dominante.  
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Em “Cidade de Vidro”, a relação entre as “origens” e o histórico nacional com a 

contemporaneidade é estabelecida pela libertação de Stillman da prisão e o suposto 

temor do filho, que resulta na contratação de um detetive para vigiar os passos do velho 

insano. Quinn persegue Stillman todos os dias, até que consegue conversar com ele três 

vezes, antes do desaparecimento sem pistas do velho. Este perambula aleatoriamente 

pela cidade, sempre respeitando determinado perímetro, coletando objetos os mais 

estapafúrdios para compor o que denomina sua “nova obra”, em resumo: lixo, objetos 

desprezados pela população de Nova York.  

É na cidade degradada que se encontra material para a composição criativa, tanto 

na obra de Stillman quanto na de Auster; é num país degredado como os Estados 

Unidos que se busca a transformação pela autocrítica e não na fuga para algum paraíso, 

terrestre ou transcendente. No horizonte da personagem Stillman, não pode existir outro 

paraíso, vez que, pelo discurso oficial religioso-político, o éden é associado ao Novo 

Mundo. É a partir desse mecanismo que “Cidade de Vidro” constrói a crítica da história 

oficial como discurso, apontando seu aspecto ficcional. Na contemporaneidade, a 

verdade absoluta e universal é destronada em favor da pluralidade de verdades ou, ao 

menos, da desconfiança em relação ao discurso hegemônico. Mas, em que pese o 

esforço empreendido por Auster, não há exposição, de fato, de outros pontos de vista, 

há apenas a crítica ao discurso fundacional da nação. E a crítica encerra extrema 

negatividade, inegável pessimismo, pois Stillman desaparece ao final. Há o desejo de 

Auster de que o conservadorismo representado pela personagem esteja morto, mas a 

dúvida prevalece sobre qualquer certeza. Disso deriva a possibilidade de leitura segundo 

a qual, para Auster, o fantasma conservador, sua diluição e presença invisível na cidade, 

pode ser tão nefasto quanto sua encarnação em figuras tangíveis.   

 O argumento crítico sobre a nação é diversamente tematizado por Auster em 

Leviatã (publicado em 1992)9. Enquanto “Cidade de Vidro” concentra-se na exposição 

dos fios finos e puídos que sustentam o mito de fundação, da “origem” sagrada do 

Estado norte-americano, Leviatã levanta argumento sobre a nação já configurada no 

imaginário nacional, estabelecendo espécie de “balanço” dos cinco séculos do Novo 

Mundo e as conseqüências da mentalidade gestada e sustentada pelas narrativas oficiais 

ao longo de todo esse tempo na (in)consciência individual. Auster cria uma alegoria da 

degenerescência da alma americana em relação aos valores que a sustentam, tentando 

mostrar, pela personagem Benjamin Sachs, como o messianismo e o civismo religioso 
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intrínseco ao espírito e à mentalidade da nação foram deformados, no caso, 

transformando um escritor em terrorista. 

 No passado, no emblemático ano de 1968, a personagem Sachs preferira a prisão 

a servir à pátria na Guerra do Vietnã. Ao ser questionado pelo amigo-narrador por que 

não fugira para outro país, Sachs afirma, veementemente, que “achava que tinha a 

responsabilidade de assumir minha posição e declara para eles o que pensava.”10 Peter 

afirma que o amigo escolhera a temporada na prisão como protesto, em defesa de seus 

princípios. No entanto, com o transcorrer do processo de autoconscientização política da 

personagem, Sachs percebe-se tão desertor quanto Peter, julgando-se negativamente 

pela atitude do passado. No entanto, a personagem só se compreende como tal ao se 

deparar com o legado de Reed Dimaggio, ex-combatente do Vietnã, seguidor e 

filosofias políticas anarquistas e candidato a terrorista, até ser assassinado por engano 

pelo escritor Sachs. 

O tema da ação política terrorista como resultado do imaginário nacional calcado 

no paradoxo do “civismo religioso” intrínseco à mentalidade estadunidense é inerente a 

Leviatã e figurativizado pela própria vida da personagem focal. Nascido no dia da 

explosão da bomba atômica de Hiroshima e obcecado por ela, oriundo de família classe 

média, embora americano “hifenizado” – meio judeu-meio católico, meio irlandês, meio 

europeu oriental, na visão do narrador, “nem uma coisa, nem outra” –, Benjamin Sachs 

tivera educação secular, tendo-se tornado escritor. Apesar disso, observa-se que a 

trajetória de autoconscientização de Sachs não se constitui exclusivamente pela política, 

mas assume contornos algo místicos, cuja gênese o narrador localiza em passageira 

crise religiosa ocorrida na adolescência de Sachs, logo superada. De qualquer modo, 

Peter Aaron, o narrador, salienta o traço espiritual presente nas crenças políticas de 

Sachs e o profundo conhecimento que este apresenta da Bíblia. Sobre as idéias políticas 

do amigo, o narrador acentua nunca se enquadrarem “em nenhuma das categorias 

convencionais. (...) a ação política, para ele, se resumia a uma questão de 

consciência.”11 E consciência individual, sublinhe-se. Peter afirma, textual e 

explicitamente, que as crenças e o estilo de vida de Sachs poderiam ser resumidos pela 

admiração nutrida pelos chamados “transcendentalistas”, sobretudo Henry David 

Thoreau. 

                                                        
10 AUSTER, 2001, p. 33. 
11 AUSTER, 2001, p. 40. 



 Assumir as experiências de vida e as idéias de Thoreau expostas em “A 

desobediência civil” como referência moral e ética da personagem focal de Leviatã 

confirma o horizonte de leitura proposto neste trabalho no que tange ao questionamento 

sobre a formação e consolidação da nação em termos discursivos e relativos ao 

imaginário nacional. Nesse sentido, considera-se que a personagem Benjamin Sachs é 

apresentada como espécie de encarnação contemporânea de Thoreau. O 

encaminhamento ético da personagem de Auster, entretanto, é moldado nas condições 

oferecidas pela sociedade contemporânea, degradada e aviltante para o indivíduo, 

mesmo tendo tido oportunidade de reorientar-se a partir das críticas de Thoreau, 

manifestadas em meados do século XIX. Auster lamenta o fato de os norte-americanos 

não terem conduzido a nação a partir da “bússola” de Thoreau, atribuindo a isso os 

descaminhos e os erros atuais. Tal crítica é realizada pelas palavras do narrador de 

Leviatã, ao descrever sua experiência de leitura do único livro escrito por Sachs, 

intitulado “O novo colosso”: “Embora isso não seja dito com todas as letras, a 

mensagem não poderia ser mais clara. A América perdeu o seu rumo. Thoreau era o 

único capaz de ler a bússola para nos e, agora que ele se foi, não temos nenhuma 

esperança de nos encontrarmos outra vez.”12 O pessimismo e a descrença de Auster 

evidenciam-se por essas palavras. 

Desde os momentos “iniciais” do país, quando o discurso gerador da 

“comunidade imaginada”13 que é a nação norte-americana estava em processo de 

construção, o paradoxo do “civismo religioso” implantava-se. A idéia de uma nova e 

redentora civilização humana era sustentada pela tentativa de se administrar o idealismo 

racionalista moderno, de um lado, e, de outro, a doutrina calvinista puritana, que 

pregava a divindade absoluta e a depravação inerente ao ser humano. No escopo deste 

trabalho, compreende-se a filiação moral e intelectual de Auster, escolhida pelo próprio 

“herdeiro” – que remodela o(s) idealismo(s) norte-americano(s) tal como estabelecido – 

como paradoxo, como não poderia deixar de ser, pois erigido tanto por Jonathan 

Edwards (símbolo do fervor religioso puritano e do conservadorismo político) quanto 

por Benjamin Franklin (símbolo do secularismo liberal à americana) no século XVIII. 

Em comum, a tarefa auto-imbuída de ajudar a construir as bases políticas, filosóficas, 

espirituais e morais do Novo Mundo (leia-se apenas os Estados Unidos da América) e o 

retiro solitário em algum momento crucial da vida.    

                                                        
12 AUSTER, 2001, p. 56. 
13 ANDERSON (1989). 



Após período de reclusão auto-imposta, Sachs, ao contrário de Thoreau – 

paradigma assumido de Auster e da personagem – não pode voltar à sociedade e 

retomar sua vida ordinária, mesmo constituindo-se a voz contrária ao discurso e às 

práticas sociais e políticas hegemônicas. Na verdade, não é que não possa, pois, sendo 

indivíduo livre, pode fazer o que bem lhe aprouver. No entanto, como se trata da 

discussão sobre a liberdade – não humana em geral, mas tal como fundamentada no 

eixo axiológico sustentáculo da nação norte-americana desde os filósofos-estadistas do 

século XVIII – e sobre o peso negativo dela sobre o indivíduo, a personagem sente que 

não pode simplesmente retornar e retomar a vida pregressa porque esta era cimentada 

por mentiras. Pelo menos esta é a leitura moralista e autopunitiva de Sachs sobre a 

própria conduta. Devido ao caráter pessimista que orienta o olhar de Auster sobre a 

sociedade norte-americana contemporânea, a personagem Sachs, ao adentrar a floresta 

(topos norte-americano recorrente do isolamento social que conduz ao 

autoconhecimento e à reflexão mais profunda sobre a nação), é submetido ao contato 

com uma espécie de portal, que o engole, forçando-o a cometer atos antes inimagináveis 

e a transformar-se individualmente em amplo sentido.   

 Inicialmente, na visão do narrador, Benjamin Sachs aparenta ser um espírito 

livre em meio ao conservadorismo das relações sociais propiciadas pela espacialidade 

estadunidense, representada por metonímia pela cidade de Nova York. Encontros de 

improviso marcam o início da amizade entre Sachs e o narrador, o que deslumbra este 

último. O trabalho era visto como parte da vida ordinária, não se reduzindo aos 

momentos passados na escrivaninha. Contrariando a regra, constituída pela escravidão 

ao relógio e aos compromissos profissionais, Sachs recusava seguir os ditames rígidos 

da sociedade norte-americana capitalista liberal. Seu livro, intitulado “O novo colosso”, 

era um libelo antiliberal. O romance é interpretado pelo narrador mais como panfleto 

político do que como ficção “pura”, esta funcionando como pretexto para exposição de 

idéias, de pontos de vista sobre a política nacional. Assim como Leviatã. Na concepção 

de Peter, Sachs é uma espécie de artista-pensador, tal como Thoreau.  

  O espaço nacional configura-se, em Leviatã, como topofobia por excelência, em 

razão de solapar a consciência individual pela alienação e pelo mascaramento da 

pluralidade de interpretações possíveis para as realidades individual e social em favor de 

conservadorismos de toda ordem, político, social, cultural. Apesar dos esforços de 

Emerson, de Thoreau, de Poe e de Hawthorne no passado, bases genealógicas de 

Auster, a nação não soube desvencilhar-se do paradoxo fundante cristalizado em favor 



de si mesma ou dos indivíduos norte-americanos. Tal constatação constitui o cerne da 

crítica empreendida por Auster, tanto em Leviatã quanto em outras obras.  

 A liberdade é um dos elementos axiológicos fundamentais regentes do discurso e 

do imaginário estadunidenses e, em razão disso, seu caráter é amplamente questionado 

pela reflexão crítica austeriana. O ponto de vista defendido em Leviatã considera a 

liberdade instrumento desfavorável ao ser humano norte-americano, mecanismo da 

vingança tanto de Deus quanto do Estado contra o indivíduo. No espaço-tempo da 

nação norte-americana, a opressão da religião e do civismo perpetuou-se. No entanto, 

este último sobrepôs-se, aparentemente destruindo o paradoxo do discurso fundacional 

em favor do patriotismo, do militarismo e do individualismo, encobertos pela vontade 

de verdade do discurso do mito democrático americano. O (contra)discurso baseado na 

desobediência civil, na insubmissão às autoridades e na deserção, pontuado pelos 

escritores que Auster elege como sua ascendência auto-legitimada e por ele próprio são 

perseguidos. Para Auster, a contemporaneidade vive, como resultado, violência, solidão, 

belicismo e, sobretudo, paranóia.   

Em consonância com o que se pretende afirmar neste trabalho, a liberdade 

constitui peso nefasto e tem consequências negativas para todas as personagens de 

Leviatã, que devem “pagar” por ela, tanto no sentido cívico quanto no religioso 

engendrado pelo termo. Pelo código moral de Leviatã, seguindo a lógica norte-

americana conservadora dominante, a liberdade, direito constitucional, é um bem doado 

ao indivíduo para que realize determinadas escolhas e se comporte em conformidade 

com espectro limitado de possibilidades, sem jamais ousar ultrapassar determinadas 

fronteiras. A individualidade não pode ser vivida em termos de consciência do 

indivíduo para ser o que é (ou que se descobre ser após trajeto de autoconhecimento), 

mas para subjugar-se ao que o Estado espera dele, seja lutar numa guerra cujo propósito 

ninguém entende, seja para consumir, seja para o bem a abstração constituída pela 

nação. Esta é a mensagem pessimista de Leviatã.         

A frustração e o declínio psicológico de Sachs, elementos que o conduzem à 

transformação irreversível, de escritor em terrorista, delineiam-se efetivamente no início 

da década 1980, com a eleição de Ronald Reagan. Com impregnação crescente do 

conservadorismo em todas as esferas de vida norte-americanas, Sachs torna-se 

definitivamente deslocado, marginalizado, perde público leitor por ser considerado uma 

voz anacrônica “no clima vigente, de egoísmo e intolerância, de americanismo 



retumbante e debilóide, suas opiniões soavam curiosamente severas e moralistas.”14 A 

falta de oposição aos ideais e às práticas direitistas e conservadoras demonstrada pela 

pífia atuação democrata frustra Sachs que, gradualmente, estava “perdendo a fé em si 

mesmo”.  

O sentimento negativo da personagem reflete posicionamento de Auster ante as 

relações entre indivíduo e Estado norte-americano. Ao primeiro, sobra a submissão ao 

segundo, pois é destituído de liberdade individual, de efetivo poder de escolha, tal como 

percebe no processo de conscientização política iniciado no episódio da infância, 

quando supusera ter tido sua “primeira lição de teoria política. (...) Aprendi que a 

liberdade pode ser perigosa. Que, se a gente não prestar atenção, ela pode nos matar.”15 

O tom jocoso como tais palavras são proferidas aumentam ainda mais a conexão 

estabelecida pelo narrador entre o fato ocorrido no passado distante e o trajeto 

empreendido por Sachs durante toda a vida em oposição ao símbolo maior da liberdade: 

a Estátua. 

Esse é o quadro da personagem anterior à queda efetiva de uma escada de 

incêndio em Brooklyn Heights na emblemática noite de 4 de julho de 1986, nos festejos 

do centenário da Estátua da Liberdade. Tudo conduz ao poder opressor do símbolo 

nefasto. Após sobreviver à queda, Sachs articula explicação mirabolante sobre o 

ocorrido, interpretação moralista e plena de nuanças místicas, como se, naquela noite, a 

espada de um anjo vingador tivesse agido para cumprir o destino inexorável do 

indivíduo desviante. A versão revelada ao amigo-narrador demonstra que a culpa 

sentida por Sachs tem amplas porções morais, cívicas e religiosas, pois a idéia do livre-

arbítrio cristão atribuído ao indivíduo por seus atos liga-se à liberdade individual do 

cidadão que, no conhecimento do código social, pode optar por tomar atitudes boas ou 

ruins, legais ou ilegais. Ambos os códigos confundem-se na cabeça de Sachs, 

conduzindo a personagem ao auto-imposto isolamento social.  

Apesar dos sentimentos da personagem e da atribuição de sentido de morte 

“real” pela queda, trata-se efetivamente de morte simbólica, da percepção necessária 

sobre a premente mudança de vida. Escrever não é mais suficiente, denunciar, mas 

executar ações efetivas, no caso, extremas, terroristas. De frustrada e suavemente 

desconfortável no mundo, a personagem passa a angustiada, profunda e definitivamente 

descontente consigo. Mudar de vida só é possível num contexto de liberdade, onde o 

                                                        
14 AUSTER, 2001, p. 138. 
15 AUSTER, 2001, p. 52. 



indivíduo pode ser e fazer o que bem entender, o que se revela possibilidade 

exclusivamente teórica em Leviatã. Uma série intrincada e confusa de acontecimentos 

sucedem-se à queda de Sachs, que passa anos desaparecido. Nesse ínterim, 

acidentalmente ele assassina um homem na estrada, procura a esposa do falecido para 

pedir-lhe perdão e entregar-lhe o dinheiro encontrado numa suspeita sacola no porta-

malas do carro, após o que se transforma num unabomber. Todo esse trajeto resulta do 

sentimento de culpa e da necessidade de Sachs provar que o indivíduo não é livre na 

espacialidade norte-americana constituída pela nação e, uma vez ultrapassado o limite 

permitido para a vivência da liberdade, o indivíduo consciente acarreta para si a 

necessidade de expiação. Política e religião imbricam-se no resultado do 

autoconhecimento de Sachs, confundindo-se.    

  A jornada que Sachs empreende após a queda do edifício é terrível, plena de 

acidentes, incidentes e tomadas de decisão que se entrelaçam em complexa trama, plena 

de conexões estabelecidas pelo acaso. Destino e culpa são termos que se interpenetram 

nas dinâmicas psicológica e moral da personagem focal. No processo de 

autoconscientização, Sachs concebe que sempre conduzira sua vida no torpor, em 

desvio do “verdadeiro” propósito: extirpar a culpa, sentida como resquício do “pecado 

original individual”. O coroamento do processo de marginalização de Sachs é a 

transformação final: terrorista doméstico que explode réplicas da Estátua da Liberdade 

por todo o país, assumindo os atos sob a identidade de “O Fantasma da Liberdade”. Isso 

acontece após Sachs encontrar, nos escritos de Dimaggio (o homem que assassinara na 

estrada e cuja vida assume), dissertação que este escrevera no passado sobre a 

personalidade histórica, até lendária no imaginário político esquerdista norte-americano, 

de Alexander Berkman. Envolvido nas lutas sindicais na Nova York do início do século 

XX, o anarquista Berkman foi condenado à prisão pela tentativa de assassinato de 

Henry Clay Frick, gerente de uma fábrica, onde cumpriu 14 anos de pena. Durante a 

reclusão forçada, Berkman redigiu “Memórias de prisão de um anarquista”, seu 

primeiro livro. Sachs depara-se com duas antíteses suas: Berkman escreveu suas 

experiências, mas não se contentara em expô-las, partiu para a ação política em favor de 

seus ideais; Dimaggio também redigiu sua dissertação e decidiu pela prática, a qual não 

pôde empreender por ter sido assassinado. A fim de perpetuar o esforço de homens 

dignos, expiar sua culpa e apagar o passado de desertor e alienado, Sachs acredita na 

atividade terrorista. Assim surge a idéia do “Fantasma da Liberdade”.      



A explicação de Peter Aaron (o narrador) para a escolha desse símbolo nacional 

ao invés de qualquer outro é a seguinte: trata-se do único que, a seu ver, não suscita 

controvérsia, consistindo, portanto, em consenso, estando imune a quaisquer tipos de 

conflitos. Toda a crítica explicitada por Auster em Leviatã pode ser condensada na 

afirmação de que o poder do símbolo ultrapassa a realidade material, ao passo que esta 

permanece em gradativo processo de destruição pelo apego aos discursos hegemônicos 

no que diz respeito à nação estadunidense. O argumento defendido no romance pelo que 

sucede à personagem focal centra-se num esforço iconoclasta e desesperançado frente 

aos rumos tomados pelos dirigentes da nação desde sempre, por meio do reforço dos 

discursos sobre as origens, acentuado na contemporaneidade, sobretudo a partir de 

1980, pela eleição de Ronald Reagan, quando “o conservadorismo e o 

neoconservadorismo não são senão um fenômeno parcial de um desenvolvimento 

maior, pós-liberal e pós-progressista da mente norte-americana”16. Para Auster, o 

conservadorismo constitui traço resistente e indestrutível da “alma norte-americana” 

forjada durante séculos e mantida à custa da compreensão político-religiosa, gestada à 

época da colonização, acerca da “missão” a ser desempenhada pelo “povo escolhido”. 

Tal discurso ofereceu subsídios teóricos e práticos para ações imperialistas de toda 

ordem, seja em âmbito interno, seja em territórios externos e até em âmbito 

desterritorializado, como sói acontecer na contemporaneidade com o fenômeno de 

globalização da economia e da cultura.  

Tal como as personalidades históricas e as narrativas criadas por elas próprias 

em autobiografias, por seus biógrafos ou pelo imaginário nacional, Auster cria, tanto em 

A Trilogia de Nova York quanto em Leviatã, personagens que optam pelo isolamento 

social como forma de atingir o autoconhecimento. Notam-se, entretanto, diferenças 

entre objetivos e resultados desse “método” nas duas obras austerianas. Enquanto em A 

Trilogia de Nova York as personagens não têm consciência (subjetiva e política) de que 

estão em processo de autoconhecimento, em Leviatã, Sachs impõe-se a busca pessoal 

como propósito, subjetivamente consciente e como ato político. O jogo entre submeter-

se, renunciar a desígnios de ordem superior (divina ou qualquer outra) e exercer a 

liberdade individual está na base das duas obras austerianas, que refletem, de algum 

modo, o paradoxo da cultura, da política e do imaginário estadunidenses. 
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