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No ano de 1933, o jovem Joseph
Goebels foi designado por Hi-
tlerparaatuarnonovoórgãodo
Estado: o Ministério do Reich
paraaEducaçãodoPovoePro-
paganda. Por meio desta insti-
tuição, Goebels garantiria não
só o controle absoluto sobre a
educação, como teria oportuni-
dade de promover mudanças
nasescolaseuniversidades.Im-
buído pelos ideais do Reich que
implicavam, entre outros, res-
gataraauto-estimadopovoale-
mão, em8de abril o general en-
viou ummemorando às organi-
zaçõesestudantisnazistas,pro-
pondo a destruição dos livros
considerados perigosos.
E em Leipzig, Berlim, Bonn,

Breslau, Frankfurt, Hannover,
Munique...oslivrosqueimaram.
Foramdestruídosmaisde5.500
livros, de autores comoThomas
Mann, Albert Einstein, Sig-
mundFreud,KarlMarx,Arthur
Schnitzler, Stefan Zweig, só pa-
ra ficarmos com poucos nomes
deumagrandelistade“indesejá-
veis”. Freud, já longe daAlema-
nha, ironizariaasituação,dizen-
do que “na Idade Média eles te-
riammequeimado,agorasecon-
tentam em queimar meus li-
vros”.Começavaentãoumepisó-
dio conhecido como o “Biblio-
causto”, que antecederia em al-
guns anos o Holocausto e a ani-
quilação sistemática demilhões
de judeus, durante a Segunda
Guerra Mundial. Conforme te-
riaescritoprofeticamenteopoe-
ta alemão Heinrich Heine, em
1821:“Ondequeimamlivros,aca-
bamqueimandohomens.”
Setenta anos depois, o mun-

do conheceu outra grande
“queima”. Em 2003, no Iraque
– berço da civilização da escri-
ta –, boa parte das bibliotecas
foi saqueada ou queimada. Se
nodia 12deabril omundorece-
beu a notícia do saque ao Mu-
seu Arqueológico de Bagdá; já
em 14 de abril, um milhão de
livros seria incendiado na Bi-
bliotecaNacional, alémdodes-
falque aoArquivo Nacional e a
outras dezenas de bibliotecas
universitárias, espalhadas por
todo o país. Dessa vez se trata-
va de um “memoricídio”.
Fernando Báez, um especia-

lista na história dos livros e as-
sessor da Unesco, andou por
maisde8anosatrásdessahistó-
ria, que conta com mais de 55
séculos de destruição. A tese
centraléqueoslivrosforamsis-
tematicamente dizimados e
que, sua destruição não está li-
gada ao objeto físico,mas se re-
fere a seu vínculo com amemó-

ria. SegundoBáez, enquanto os
terremotos, incêndios, pestes
foram responsáveis por 40%
dos danos; os demais 60% de-
vem ser imputados a atos evi-
dentemente voluntários.
Por isso mesmo, o autor ela-

bora uma longa história dessa
prática, talvez o mais amplo, e
por vezes programático, levan-
tamentodessegênero.Essavia-
gem acompanhada por livros e
referências bibliográfica come-
ça noMundoAntigo – Suméria,
Egito,Grécia,China,Constanti-
nopla e Roma – e revela como a
práticade eliminação dos livros
foi freqüente. É fato que o autor
cometecertosexcessoseemno-
me de delatar tal prática coloca
todosnomesmobarco:Moisése
Platão seriam destruidores de
textos escritos, assim como os
governantes mais totalitários.
Omesmoacontececomoperío-
do moderno; nem Descartes ou
Heidegger escapariamdodese-
jodeaniquilaro livrepensar.No
entanto,seessa“sanhagenerali-
zadora”pedeumexercíciodere-

lativização – afinal, as conse-
qüências de políticas oficiais de
extermínio são bem distintas
das atitudes mais individuais –
chega a ser comovente o mapa
desenhado por Báez. O autor
nos leva ao Renascimento, e ao
desaparecimento de várias bi-
bliotecas privadas; adentra o
ambiente da Inquisição e do In-
dexlibrorumprohibitorum,que
gerou o confisco demilhares de
livrosemtodaaEuropaedepois
no Novo Mundo; assim como
descreve uma série de fenôme-
nos naturais – terremotos, in-
cêndios, furacões e inundações
–sempre impiedososcomospa-
péis e livros. E os exemplos são
muitos e eloqüentes: o incêndio
deCantuária em 1067, emColô-
niaem1777,emIndianaem1854
ou emChicago em 1871; o terre-
moto de Lisboa em 1755 ... São
testemunhosdecomoosaciden-
tes físicos levaramaodesapare-
cimento de parte fundamental
damemória da humanidade.
Báez chega à contempora-

neidade, debatendo temas do
presente, como a nova modali-
dade dos livros eletrônicos.
Mas chamam atenção não tan-
toasnovidades,comoasreitera-
ções.Os exemplos de censura a
Vargas Llosa, Jorge Amado e,
nomeadamente, Salman

Rushdie indicam como essa
nãoéumahistóriapresaaopas-
sado,mas ganha novas versões
no presente. As formas recen-
tes de terror, os ódios étnicos e
outros marcadores de diferen-
ça mais recentes criaram for-
mas renovadas de destruição.
HistóriaUniversaldaDestrui-

ção dos Livros (Ediouro, 512 pá-
gs., R$ 49) traz, assim, um som-
brioperfilsobrenossadificulda-
de de lidar com a liberdade de
pensamento.Comolevantamen-
toéimpressionante,noentanto,
por vezes estão ausentes do li-
vro análises mais aprofunda-
das,especialmentequandooau-
tor tende a igualar exemplos
quetêmrepercussõesmuitodis-
tintas.Por outro lado,Báezper-
mite ter clareza não só sobre a
destruição perpetrada, como
acerca da presença dos livros
nos destinos da humanidade.
Afinal, na história das bibliote-
casedos livrossemprese impôs
uma duplicidade: observados
maisdepertoparecemfrágeis e
passageiros; vistos, porém, de
uma maneira mais distanciada
surgem indestrutíveis. Assim,
deumlado,ahistóriamostraco-
mo os livros foram sistematica-
mentearrasados, sejapormoti-
vos naturais, seja por conta da
própria razão instável dos ho-

mens. Cada vez que uma biblio-
teca caía, tombava comela uma
parte da civilização. Foi assim
comAlexandria,quedurouape-
nas um século, e com seus 700
mil volumes foi-se parte do co-
nhecimento disponível sobre a
Grécia.Omesmoocorreuquan-
do Monte Cassino foi bombar-
deada,duranteaSegundaGuer-
raMundial,eperdeu-seboapar-
te do conhecimento sobre a Eu-
ropa medieval. E não faz muito
tempo,adestruiçãodaBibliote-
ca Nacional do Camboja, pelo
Khmer Vermelho, levou consi-
go o maior estoque de informa-

ções sobre aquela civilização.
O autor tem razão, portanto,

aomostrar comoessahistória é
antiga e feita de destruições,
mais oumenos intencionais. Eo
caso brasileiro não é diferente.
Emprimeirolugarháqueseper-
guntar porque as autoridades
coloniaisopunhamtantosobstá-
culosàentradadelivrosnoPaís.
Eoproblemaseriaatémaior,da-

da aproibição expressa da exis-
tênciadeuniversidadeseda im-
pressãode livros até 1808.
No entanto, assim como é

certoqueemtodosostemposse
criaram óbices à circulação de
obras consideradas perigosas,
também é inegável como tais
atos jamais impediram que os
livros fossem lidos. No Brasil,
porexemplo,eadespeitodetan-
tasproibições, foi umabibliote-
ca – a Real Biblioteca –, que
aquiaportou logoapósachega-
dadaFamíliaRealem1808,tor-
nando-se elemento estratégico
paraanossa independênciapo-
lítica. Na famosa “conta” que o
Brasil teve que pagar em 1825,
para garantir a sua emancipa-
ção, a coleção de livros surgia
em segundo lugar, logo depois
da famosa “dívida pública”.
Como se vê livros e bibliote-

casnuncaficaramapartadosda
política oficial, assim como tal
práticadedestruição não foi to-
talmentebem-sucedida.Eapró-
pria ficção ajudou a lembrar da
destruição,mastambémdofas-
cínioqueexercemoslivros.Pou-
cos esquecem do episódio que
narraumaarmadilha emprega-
da contra D. Quixote, famoso
personagem de Cervantes, en-
quanto este “tentava descansar
o corpo moído”. Foi quando o

barbeiro e o cura entraram no
cômodoonde estavamos livros
“culpados” e lá acharam mais
de cemgrossos volumes: ali es-
tava uma “livraria endemonia-
da”,pensarameles,ederaminí-
cioaum“auto-de-fé”.Poroutro
lado,ItaloCalvino,nocontoUm
General na Biblioteca, descreve
umepisódioocorridonaPandu-
ria, “nação ilustre, onde uma
suspeita insinuou-se um dia
nasmentesdosoficiaissuperio-
res: a de que os livros contives-
sem opiniões contrárias ao
prestígio militar”. A operação,
quelevouà“invasãodabibliote-
ca”, resultou, não obstante, na
conversão dos próprios milita-
res aomundo dos livros.
Isso semesquecerdeBorges

queemABibliotecadeBabelcon-
cluiu que quando se proclamou
queabibliotecaguardava todos
osvolumesdomundo,“aprimei-
ra reação foi de uma felicidade
extravagante”.Mastalvezoper-
sonagemquemais simbolizees-
saambigüidade, expressaentre
as práticas de destruição e so-

brevivência,sejaoprofessorPe-
terKien–dolivrodeEliasCanet-
ti,Auto-de-Fé–,eminentesinólo-
go, cuja obsessãoeramos livros
e sua seleta biblioteca, que lhe
permitiamevitarocontatoobje-
tivo e prático com a realidade
que o massacrava. “Dez mil li-
vros e sobre cada um deles um
fantasma acocorado. Às vezes
ouvia-os virarem as páginas.
Liam tão depressa como ele.” E
comonasdemaishistórias,tam-
bém a biblioteca do professor
Kien ardeu, com ele dentro, as-
sim como antigamente se quei-
mavamosbensjuntocomomor-
to. Mas seus fantasmas conti-
nuaram presentes, vivendo em
seus acervos quase destruídos.
Tantos fantasmas habitam

nossos livros, ainda hoje reple-
tos da utopia de conterem toda
aenormidadedoconhecimento
e de acumularem a memória
universal. A obra de Báez reve-
la, assim, e pela porta dos fun-
dos, como, para além destrui-
ções, os livros sempre resisti-
ram ao fogo fácil da censura e
dos terremotos dos homens. ●

Lilia Moritz Schwarcz é
professora do Departamento de
Antropologia da USP e autora,

entre outros livros, de
As Barbas do Imperador

HERÓIS:Omaiorinimigodoslivros
todos conhecemmuitíssimobem:
temocorpo fusiforme, de cor cin-
za-prateada, hábitos noturnos e
adora papel, cola, couro ou tecido.
Temumnome rebarbativo, lepis-
masaccharina,masépopularmen-
te conhecida como “traça”. A
mais conhecida entreosdestruido-
res naturais dos livros ganha ape-
nas algumasmirradas linhas na
HistóriaUniversal daDestruição
dosLivros. E com razão, pois nada
se compara à infinita e perversa
vocaçãohumanapara destruir
livros, no decorrer demais de três
mil anos dehistória deste artefato.

Embora a lista das bibliotecas
destruídasno século20 tenhabati-
do todos os recordes, a destruição
dos livros não é invenção recente.
Ela se confunde comaprópria
história deste artefato, que come-
çanaMesopotâmia (atual Iraque)
hámaisde5.000anos, comades-
truição dos primeiros livros – as
tabletas de argila – embatalhas e
guerras intermináveis. Prossegue
coma fileira das grandes bibliote-
cas destruídas: deAlexandria a
Tenochtitlán, da dinastia chinesa
Qin à dissolução dosmosteiros na
Inglaterra, daCapadócia àCatalu-
nha, daBiblioteca de Louvain, em

1914àBibliotecaNacional daBós-
nia, emSaravejo, em 1992.Uma
história que traz até novas contri-
buições para o dicionário das per-
versidades humanas: independen-
temente domotivo – censura,
ortodoxia, ignorância, vingança
ou fanatismo – bibliocasta, é o
termo aplicado a todos os destrui-
dores de livros, entendidos tanto
no seu sentido físico quanto sim-
bólico.Mas como o livro é consi-
derado um repositório damemó-
ria humana, a destruição emmas-
sa recebe o nome dememoricí-
dio. A famosa observação de Hei-
ne, escrita a respeito da censura
e da queima de livros pela Inquisi-
ção espanhola – “onde se quei-
mam livros, acabam-sequeiman-
dopessoas” – acabou ratificando
prematuramente oqueocorreria
de fato, na históriamundial: todo
memoricídio antecedee, dramati-
camente, prenuncia umgenocídio.
Báez nos conta, comdetalhes,

umahistória deprimente, cáustica,
semmocinhos nembandidos, na
qual o livro é o únicopersonagem
semprederrotado.Mas háaque-
lesque, no decorrer desta história
dedestruiçãoe vandalismo, resisti-
ramdamelhor forma.Monges tibe-
tanos que reconstruíramsuabi-

bliotecanoutros lugares; anôni-
mosbibliotecáriosque salvaram
alfarrábios de incêndios ou heróis
obscuros queachavam, comoBor-
ges, que se oparaíso existisse,
deveria ser umaespécie debiblio-
teca.ComoHermannKruk, que
improvisouumabiblioteca emple-
nogueto deVilna, em1942; como
AndrásReidlmayer, historiador
especializadoemEuropa islâmica,
que se transformounoprimeiro
bibliotecário de livros chamusca-
dos, remanescentes das bibliote-
cas destruídas na Bósnia e em
Kosovo. Ou como aquele anôni-
mo professor belga que, incapaz
de aceitar a destruição dupla (em
dois bombardeios, em1914 e em
1940) da Biblioteca de Louvain,
enterrou dezenas de livros raros
numa caixa, para serem desco-
bertos após a suamorte. Enfim,
uma gente que parece, sem con-
cessões, compulsoriamentemovi-
da por uma renitente paixão pe-
los livros. Uma espécie de tribo
que parecemuito pequena, redu-
zida, rara e, cada vezmais, em
processo de desaparição. Mas,
frente à qual é impossível deixar
de sentir certo otimismo, alguma
simpatia e uma pontinha de soli-
dariedade. ● ELIASTHOMÉSALIBA

Resistindoao fogodacensura
História Universal da Destruição dos Livros revê mais de 55 séculos de destruição
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‘QUEIMA’– Iraquiano resgata livros após incêndionaBibliotecaNacional, quandoseperdeuummilhãodeobras: berço da civilização da escrita, boa parte das bibliotecas do país foi saqueada ou queimada em 2003
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DO ‘MEMORICÍDIO’

EM 1933, MAIS DE 5.500
OBRAS FORAM
QUEIMADAS EM
TODAAALEMANHA
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