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Borges revela que em sua vida a leitura sempre antecedeu sua vivência de mundo, de 

modo a confundir e esvaecer os tênues limites entre o que viveu e o que imaginou
1
. “Sempre 

cheguei às coisas depois de encontrá-las nos livros”
2
. Borges leu de tudo, inclusive aquilo que 

ninguém leu. Suas inumeráveis (e inesperadas) fontes de leitura são responsáveis pela fascinante 

vastidão de sua obra. Escrevendo somente ensaios, poemas e relatos breves, conseguiu produzir 

uma literatura fantástica e abstrata, universalmente reconhecida.  

 Nada está a salvo de sua imaginação literária; para Borges, uma nota de rodapé, um 

ensaio erudito, uma resenha bibliográfica podem ser tocados pela magia da ficção. Assim, ao 

evocarmos a literatura borgiana, estamos nos referindo a uma vastidão de temas que podem 

abranger desde a tradição dos compadritos, dos orilleros e das milongas, a um fluir de 

associações que podem abarcar As Mil e Uma Noites, Dante, Shakespeare, Chesterton, os 

vikings; ou enfocar manifestações religiosas que se nutrem na Bíblia, na Cabala, na teologia, na 

filosofia, e em questões como a existência do inferno, a inexistência do tempo, o poder criador da 

palavra divina, o caos do mundo, a cultura judaica. Muitos contos e ensaios de Borges têm como 

tema, e matéria prima para as suas invenções, hipóteses metafísicas, questionamentos filosóficos 

e sistemas teológicos, base e sustentação de muitas religiões, que ele ilumina a partir de uma 

perspectiva exclusivamente estética. Segundo Olmos
3
, a análise de um determinado aspecto da 

filosofia ou da teologia serve como pretexto para desvendar o caráter fictício desses saberes ou, 

como Borges costumava dizer em tom de cética provocação, para mostrar que eles são apenas 

uma ramificação da literatura fantástica.  

 

Yo no tengo ninguna teoría del mundo. En general, como yo he usado los 

diversos sistemas metafísicos y teológicos para fines literarios, los lectores han 

creído que yo profesaba esos sistemas, cuando realmente lo único que he hecho 

ha sido aprovecharlos para esos fines, nada más. 
4
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Este trabalho pretende, então, apontar e analisar sucintamente a singular atração de 

Borges pela Bíblia, pela Cabala e pelo mundo judeu, identificando os elementos judaicos em sua 

narrativa ficcional. 

Vários aspectos no universo de Borges o conduzem ao mundo judeu. Em Genebra, cidade 

na qual morou em sua juventude, dedicou-se a estudar alemão usando para tal a poesia de Heine; 

outrossim, um dos primeiros livros que lê nesse idioma é Der Golem, de Gustav Meyrink, uma 

fantasia sobre o gueto de Praga, que influenciou grandemente seu interesse sobre as questões 

cabalísticas.
5
 

Por outro lado, as dificuldades de adaptação de um Borges adolescente a um colégio suíço 

durante a Primeira Guerra Mundial foram parcialmente amenizadas pela amizade que fez com 

dois jovens judeus de sua idade, Maurice Abramowicz e Simon Jichlinski, com os quais 

compartilhava o interesse pela leitura e pela escrita. Conta Edwin Williamson que eles se 

converteram nos dois primeiros autênticos amigos que Borges teve e o fato de serem judeus pode 

explicar seu afeto duradouro pelos judeus e sua cultura.
6
 

Seu conhecimento da cultura judaica deve-se também à leitura da Bíblia, desde a primeira 

infância, incentivada pela sua avó paterna, fervorosa protestante. Assim, muitas das suas 

narrativas foram influenciadas por sua declarada simpatia pelos judeus, tendo, em diversas 

oportunidades, expressado o desejo de encontrar em sua linhagem sangue judeu. “Yo siempre he 

hecho todo lo posible por ser judío. Siempre he buscado antepasados judíos. La familia de mi 

madre es Acevedo, y podría ser judía portuguesa”. Ou, ainda, “Si pertenecemos a la civilización 

occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos 

y judíos”.
7
 É possível verificar que interessam a Borges não somente as ideias concebidas no 

judaísmo, mas também as circunstâncias do homem judeu de carne e osso. Segundo Muñoz 

Rengel,
8
  Borges admirava os judeus como um povo que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi 

identificado com o intelecto e a espiritualidade, em oposição à brutalidade absoluta e à maldade 

infernal dos nazistas. Os judeus, para Borges, são os criadores da cultura, os malditos, os 

sacrificados, os que têm ao Livro como pátria portátil; porém, são também os que, admirando 

Deus, ousam desafiá-lo. Ao longo de sua carreira literária, encontramos judeus pelos quais 

Borges professa veneração, como Kafka, Cansinos-Asséns ou Spinoza.  
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Borges utiliza sua identificação com o judaísmo para inserir uma série de personagens 

judaicos em seus contos, que são descritos, muitas vezes, ironicamente, sem poupar o estereótipo 

negativo típico da raça.  Entre os personagens de seus relatos encontramos, já em 1934, Edward 

Ostermann, americanizado como Eastman, no conto “O provedor de iniquidades Monk 

Eastman”, da Historia Universal da Infâmia.
9
 Antes de relatar as façanhas do protagonista, o 

narrador ironicamente parece surpreender-se com o fato de que tais iniquidades possam ser 

atribuídas a um judeu e comenta: “Coisa estranha, esse malfeitor tormentoso era hebreu”. (p. 339)  

Monk Eastman era “filho de um dono de restaurante dos que anunciam Kosher, onde homens de 

rabínicas barbas podem assimilar sem perigo a carne dessangrada, três vezes limpa, de reses 

degoladas com retidão”. (p.339) O judeu protagonista da história, encarregado de manter a ordem 

em um dos salões de baile público de Nova York, recebia como honorário: “15 dólares uma 

orelha arrancada, 19 uma perna quebrada, 25 um balaço na perna, 100 o negócio completo.” (p. 

341) 

Em outra narrativa escrita mais tarde, “Emma Zunz”
10

, está presente  uma galeria de 

personagens judaicos e o conto também nos remete a muitas passagens bíblicas. A narrativa trata 

do assassinato de Aaron Loewenthal, cometido pela jovem Emma Zunz para vingar a morte do 

seu pai. O prenome feminino Emma pode ser lido como um diminutivo carinhoso do nome do 

seu pai, Emmanuel, que significa “Deus conosco” (Mateus 1, 23) – o que justificaria o fato de ela 

se considerar uma espécie de instrumento da Justiça de Deus. Outra personagem do texto, Aaron, 

também possui um nome bíblico judeu, que remete ao irmão de Moisés, idólatra de um bezerro 

de ouro (Êxodo 32). No caso de Loewenthal, esse deus era o dinheiro: 

 

Aarón Loewenthal era, para todos, um homem sério; para seus poucos íntimos, 

um avarento. (...) Chorara com decoro, no ano anterior, a inesperada morte de 

sua mulher – uma Gauss, que lhe trouxe um bom dote! – mas o dinheiro era sua 

verdadeira paixão. (p.630 )  

 

Nessa descrição de Loewenthal está presente de forma marcante a ironia borgiana; o 

chorar com decoro, para manter as aparências, não esconde os reais sentimentos: o dinheiro era 

sua verdadeira paixão. Aaron Loewenthal representa, pois, a típica personagem dominada quase 

com exclusividade por um traço distintivo: a avareza.  
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Vivia nos altos da fábrica, sozinho. Estabelecido, no desmantelado arrabalde, 

temia os ladrões; no pátio da fábrica havia um grande cachorro e na gaveta de 

seu escritório, ninguém o ignorava, um revólver. ( p. 630)  

 

Além de avarento e usurário, ele também vive uma falsa religiosidade; é muito religioso e 

acredita ter com o Senhor um pacto secreto, que o exime de agir bem a troco de orações e 

devoções.  

Os nomes de outras personagens (Manuel Maier, Elsa Urstein, Perla Kronfuss, Gauss, 

Fein ou Fain) também são de ascendência judaica. Registre-se que a única personagem não-

judaica é o sueco, ou norueguês, com quem Emma perde sua virgindade.  

Outra personagem judaica de Borges é Eduardo Zimmermann, em “Guayaquil”, de O 

informe de Brodie (1970)
11

. No conto, o narrador, professor titular de História Americana de uma 

universidade de Buenos Aires e membro da Academia Nacional de História da Argentina, seria 

convidado pelo ministro do governo argentino para uma missão a Sulaco, capital de um 

imaginário Estado Ocidental, para decifrar uma carta de Bolívar, escrita em Cartagena, em 1822. 

No entanto, foi ventilado que a Universidad del Sur, que ignorava esse convite, propusera o nome 

do Doutor Zimmermann para essa mesma missão. Como Zimmermann tinha ido a Buenos Aires 

para tratar do assunto, o ministro sugere ao narrador um encontro antecipado entre os dois 

professores para evitar o constrangimento de duas universidades em desacordo.  

De Zimmermann sabe-se que é um historiador estrangeiro (agora cidadão argentino), 

expulso de seu país pelo Terceiro Reich e que tem uma linhagem hebraica, para não dizer judia. 

A judeidade está presente também na obra deste historiador: uma vindicação da república 

semítica de Cartago foi a causa imediata do êxodo e das transumantes atividades desta 

personagem. Apesar de o servilismo típico do hebreu estar presente em suas intervenções, 

Zimmermann sai vencedor da sutil disputa intelectual com seu oponente e se utiliza desse 

servilismo e de muita lisonja para convencer e apaziguar o rival:  

 

(...) O senhor é o genuíno historiador. Sua gente andou pelos campos da 

América e travou grandes batalhas, enquanto a minha, obscura, mal emergia do 

gueto. O senhor traz a história no sangue, segundo suas eloquentes palavras; ao 

senhor basta ouvir com atenção essa voz recôndita. (p. 473) 

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 
 

5 

 

Apesar dos estereótipos negativos com que muitas vezes Borges apresenta suas 

personagens judias, uma das qualidades mais reiteradas dessas personagens é a intelectualidade; 

geralmente são artistas, pessoas sensíveis, inteligentes, sofridas e vítimas do nazismo. O tema do 

nazismo é, assim, comum em alguns contos de Borges como em “O milagre secreto”, publicado 

em Ficções, em 1944 
12

. Nessa narrativa, um escritor judeu em Praga, ao saber que será fuzilado 

pelos nazistas, roga a Deus que lhe conceda mais um ano de vida para terminar uma peça que 

estava escrevendo. O início deste conto nos remete às vésperas da invasão de Praga:  

 

Na noite de catorze de março de 1939, num apartamento da Zeltnergasse de Praga, 

Jaronir Hladik, autor da inconclusa tragédia Os inimigos, de uma Vindicação da 

Eternidade e de uma interpretação das indiretas fontes judaicas de Jakob Boehme, 

sonhou com um extenso xadrez. (p.567) 

 

Na opinião de Balderston, Jaromir Hladík lembra duas figuras da literatura tcheca: Vlacac 

Hladík (1868-1913) e Karel Čapec (1890-1938), ambos prolíficos dramaturgos. Balderston 

considera, ainda, que a obra de Čapec, resenhada por Borges, guarda algumas aproximações com 

o drama que Hladík se propone concluir;  também destaca o fato de o narrador utilizar o nome 

alemão de uma rua que por dois anos foi endereço de Hermann Kafka.
13

   

O problema do tempo como um dos temas principais do conto torna-se evidente. No 

sonho de Hladík daquela noite, duas famílias ilustres jogavam um extenso xadrez, em uma torre 

secreta, para disputar um esquecido prêmio, enorme, e quem sabe, infinito. (p.567). Lia-se, 

também, que  

 

nos relógios ressoava a hora da impostergável jogada; o sonhador corria pelas 

areias de um deserto chuvoso e não conseguia recordar as figuras nem as leis do 

xadrez. Nesse momento, despertou. Cessaram os estrondos da chuva e dos 

terríveis relógios. (p.567) 
 

A referência aos relógios assinala a divergência entre os dois tempos; um real, vivido pela 

personagem, outro vivido em sonho. Daniel Salas vê o tempo, enorme, e talvez infinito, como o 

prêmio olvidado no jogo de xadrez. E questiona:  ¿Qué puede significar apoderarse del tiempo 

sino apoderarse de la historia?
14

” . 
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Destaquem-se, também, os crimes pelos quais Jaromir Hladik foi detido e condenado: seu 

sobrenome materno era Jaroslavski, seu sangue era judeu, seu estudo sobre Boehme era 

judaizante, sua assinatura estava aposta em um protesto contra o Anschluss. Além de tudo, em 

1928 traduzira o Sepher Yezirah para a editora Hermann Barsdorf. Enfim, Hladík foi condenado 

por ter sangue judeu e pelas suas inúmeras ligações com o povo judeu. 

É importante ressaltar que os fatos que ocorreram durante o fuzilamento de Hladík 

contrastam com uma realidade prosaica, muito diferente dos fatos previstos pelo dramaturgo em 

suas muitas noites de insônia.  

 

Hladík havía previsto um labirinto de galerias, escadas e pavilhões
15

. A realidade 

foi menos rica: desceram a um pátio interno por uma só escada de ferro. Vários 

soldados – um que outro de uniforme desabotoado – revisavam uma motocicleta e 

sobre ela discutiam. O sargento olhou o relógio: eram oito horas e quarenta e 

quatro minutos. Tinha que esperar que dessem as nove. Hladik, mais 

insignificante que infeliz, sentou-se num montão de lenha. Percebeu que os olhos 

dos soldados esquivavam-se dos seus. (p.571) 

 

Para os nazistas, a morte do judeu deveria ser uma morte comum, sem significação 

especial, para que ele não pudesse ser convertido em um mártir. Assim, o judeu foi colocado de 

pé, contra a parede do quartel, e esperou pelo disparo do pelotão alemão que não veio. Uma 

pesada gota de chuva desceu lentamente pela sua face. O sargento deu a ordem de disparo, mas o 

universo físico se deteve; tudo se imobilizou. O braço do sargento eternizava um gesto 

inconcluso. O escritor solicitara a Deus um tempo para terminar uma obra inacabada; um ano lhe 

foi concedido. Deus urdiu para ele um milagre secreto: em sua mente, um ano transcorria entre a 

ordem e a execução da ordem. Hladik, então, minucioso, imóvel, secreto, teceu no tempo seu 

labirinto invisível. Refez o terceiro ato duas vezes, eliminou, omitiu, abreviou, amplificou. Pôs 

fim a seu drama: não lhe faltava resolver senão único epíteto. Encontrou-o; a gota de água 

resvalou em sua face. O quádruplo disparo o derrubou. 

 “Deutches Réquiem”, publicado em O Aleph, em 1949, também é um conto que tematiza 

o nazismo.
16

 Nele Borges enfoca não só o tema do duplo, mas o tema da morte e da confrontação 

política entre judeus e nazistas, do ponto de vista incomum de um torturador nazista. Em 

contraposição ao narrador judeu de “O milagre secreto, a voz desse conto é a da personagem Otto 

Dietrich zur Linde, ex-subdiretor do campo de concentração de Tarniwitz, que vai ser fuzilado 
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por tortura e assassinato. Na noite que precede sua execução, Zur Linde, ao rememorar sua vida e 

todo seu empenho em prol da construção do Terceiro Reich, descobre que o nazismo, 

intrinsecamente, é um fato moral, um despojar-se do velho homem, que está viciado, para vestir 

um novo... e que “la piedad por el hombre superior es el último pecado de Zarathustra”. (p. 643). 

E ele revela que quase cometeu esse pecado quando chegou ao campo o admirável poeta judeu 

David Jerusalém. A Zur Linde, como sub-diretor do campo de concentração, coube a 

responsabilidade pela tortura e destruição de Jerusalém que, confessa, tinha se transformado no 

símbolo de uma detestada zona de sua alma. E para não sucumbir, foi implacável: agonizou com 

ele, morreu com ele e, de algum modo, se perdeu com ele. 

Nessas duas narrativas borgianas, observa Lyslei Nascimento, uma trama se urde 

ironicamente: a condição silente do judeu. As duas personagens, tanto o dramaturgo quanto o 

poeta, ilustram o estereótipo do judeu após Auschwitz, que deve ser silencioso, passivo, que se 

deixa torturar, imolar, sem se defender.
17

  

Já “A morte e a bússola” pode ser considerado um conto judeu não somente pelos nomes 

de seus personagens, mas pela sua precisão, por seu cálculo intelectual, por seu método 

cabalístico.
18

 Concebido como policial, segundo Harold Bloom (1995) “A morte e a bússola” 

constitui um modelo do que há de mais valioso e mais enigmático „em‟ e „sobre‟ Borges; consiste 

em uma narrativa que enfoca o desfecho de um combate de sangue entre o detetive Erik Lönnrot 

e o gângster judeu Red Scharlach, numa Buenos Aires visionária que, de acordo com o respeitado 

ensaísta norte-americano, tão frequentemente é o contexto da fantasmagoria característica de 

Borges.
19

  

O conto gira em torno de uma série de crimes e inicia com o assassinato do rabino Marcel 

Yarmolinsky, representante de Podólsk no Terceiro Congresso Talmúdico, cometido no Hôtel du 

Nord. Assim diz o narrador, associando a atitude individual do judeu às características da sua 

raça: “Nunca saberemos se o Hôtel du Nord lhe agradou: aceitou-o com a antiga resignação que 

lhe havia permitido tolerar três anos de guerra nos Cárpatos e três mil anos de opressão e de 

progroms” ( p. 556). Note-se que essa mesma resignação está presente e já foi observada nos 

contos analisados anteriormente. 

Lönnrot, detetive encarregado do caso e racional como o Dupin de Edgar Allan Poe
20

, vai 

buscar para os crimes explicações rabínicas nos livros que o morto carrega consigo; entre eles, 
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uma monografia sobre o Tetragrámaton, o livro dos Nomes de Deus, uma Vindicação da Cabala, 

um Exame da filosofía de Robert Fludd, uma tradução literal do Sepher Yezirah, uma Biografia 

do Baal Shem, uma Historia da Seita dos Hassidim, uma monografia sobre a nomenclatura divina 

do Pentateuco. O detetive deduz, por uma série de pistas, que a mensagem se refere ao 

Tetragrámaton, o nome secreto de JHVH, o Deus Javé, e que as mortes são sacrifícios místicos de 

alguma seita judaica. Segundo Nascimento
21

, a atração de Borges pela Cabala, evidenciada em 

textos como “A morte e a bússola”, não parte da doutrina, mas de alguns procedimentos 

hermenêuticos e criptográficos, que lhe são peculiares. O seu interesse não seria, portanto, 

teológico, filosófico ou místico, mas singularmente lúdico. Assim, essa aproximação de Borges à 

Cabala tem por objetivo proliferar possibilidades narrativas e não, como queriam os cabalistas, 

desentranhar segredos.  

Essa atração de Borges pelo judaísmo, pela Cabala, pelas Sagradas Escrituras renderam 

inúmeros outros textos. Por exemplo, a concepção da Escritura como um livro absoluto é 

reproduzida por Borges em “Uma vindicação da Cabala”
22

, em “La Cábala”
23

 e na conferência 

“El libro”, recolhida em Borges Oral
24

. Também em Últimas conversaciones con Borges, de 

Roberto Alifano
25

, Borges discorre sobre o assunto, estabelecendo uma distinção entre um livro 

considerado clássico da literatura e um livro sagrado.  Borges entende um livro sagrado como um 

livro absoluto, um livro perfeito, um livro ditado por uma inteligência infinita, ou seja, escrito por 

Deus. Já um livro clássico é um livro ordenado, eminente em seu gênero: A Divina Comédia, 

Don Quixote, Fausto, A Ilíada são exemplos de livros clássicos. No entanto, esclarece, na história 

da literatura não se conhecem textos absolutos, uma vez que os textos humanos são imperfeitos. 

Já para os cabalistas, a Sagrada Escritura é um texto absoluto, ditado pelo Espírito Santo, onde 

nada pode ser obra do acaso. 
26

 

Assim, podemos inferir que Borges acreditava realmente que as Sagradas Escrituras  eram 

um texto absoluto? Certamente não, embora em diversas oportunidades tenha afirmado que 

considerava a Bíblia “la mejor literatura hecha por distintos hombres en distintas épocas”. No 

entanto, o método e os fundamentos da Cabala o deixavam especialmente fascinado e cabe aqui 

uma indagação dos motivos pelos quais isso acontecia, já que são muitas as conjeturas a esse 

respeito. Certamente a explicação não está nas convicções religiosas de Borges, mas no fato de 

que as premissas cabalísticas estejam muito próximas da sua criação literária, onde, segundo 
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Muñoz Rengel, as palavras parecem estar perfeitamente calculadas, as concisas orações se 

figuram imprescindíveis, e cada ideia desempenha um papel decifrável no conjunto superior que 

a engloba
27

. O próprio Borges explicita a ideia ao falar da existência em um relato de um “jogo 

preciso de vigilâncias, ecos e afinidades (...) , onde “todo episódio num relato cuidadoso é de 

projeção ulterior.”
28

 (p.246) Ou seja, na rigorosa, econômica e disciplinada narrativa de Borges, 

todos os elementos aludem à própria ordem do relato e não à desordem do mundo exterior. 

Assim, ao concluir este artigo, espero ter demonstrado que, apesar de seu declarado  

agnosticismo, as Sagradas Escrituras, a Cabala e a cultura judaica influenciaram de maneira 

decisiva a literatura daquele que é um dos maiores autores hispano-americanos da nossa época. 
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