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Um diário dos mortos de Gabrielle Wittkop: tanatografia e 
decomposição biográfica em Le nécrophile 

 

Augusto Rodrigues da Silva Junior1 

 
 

O contato entre seres vivo e mortos é muito antigo na literatura. Constitui-se 

de uma situação plena em que encontramos defuntos com marcas de subjetividade, 

alteridade, experiência, memória e até mesmo a ânsia de autoria. Há uma espécie de 

última palavra, uma urgência do inacabamento, afinal [...] “os mortos são plenos de 

imprevistos”2. Tradição que, no grande tempo da literatura, é o ponto comparativista 

para esta análise. Ao invés de nos concentrarmos na representação da necrofilia tão 

somente, optamos pela intercurso com o gênero literário definido por Mikhail Bakhtin 

como diálogo. Partindo dos nossos conceitos de tanatografia e de decomposição 

biográfica, fundamentados a partir da ideia machadiana de defunto autor, tratamos de 

uma escrita da morte e de um elemento singular na biografia romanceada – o fato de 

haver um defunto, um decesso, o morrer. Objetivamente há pontos de contato com 

Problemas da poética de Dostoiévski, Mikhail Bakhtin e a tradução de Bóbok, 

seguida de trabalho teórico, realizada por Paulo Bezerra. 

A partir do romance de Gabrielle Wittkopp, Le Necrophile [1973] obtivemos 

um desdobramento nesta tradição: a necrografia – uma espécie de diálogo narrado 

entre o amante, um ser amado silencioso, sua escrita confessional e um terceiro (os 

cadáveres). Neste livro, mais especificamente, se não entre seres, ao menos, entre 

corpos: os defuntos não falam exatamente, mas gemem, suspiram, peidam, mexem os 

olhinhos, surpreendem em seus excessos. A relação entre o homem que ama a 

decomposição carnal gera uma visada nova na decomposição biográfica. Em vários 

casos relatados no necro-diário, os seres tem nome, tem a causa mortis relatada e os 

últimos dias possíveis. Na compreensão narrativa do amante, eles geram uma 

presença no mundo. Se o ser não está, o corpo morto alimenta o ser de outro. 

O narrador apaixonado, Lucien, confessa-se em sua escrita, um amante 

macabro: “eu escrevo este diário para revivê-los”3. O Hades já não é apenas um lugar 
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para onde se vai, mas o corpo-morto com um ânus gelado a ser habitado, penetrado, 

amado. A confissão de Lucien, diante do corpo de Suzanne, com quem viveu um dos 

seus maiores relacionamentos, esclarece esta noção de corpo-catabático: “Nela, eu fui 

ao Hades, com ela, me deitei na lama oceânica, me emaranhei em algas, me 

petrifiquei em magmas, circulei pelas veias de corais...”4. 

Neste sentido, esta escrita diária de Eros em Thanatos, provoca um debate 

sobre o viver na condição efêmera. Se, na perspectiva montaigniana de uma 

tanatografia, escrever é aprender a viver, esta figuração da experiência corporal com o 

ser ausente torna-se uma forma de inacabamento. Mesmo depois do fio discursivo 

silenciado, depois da carne abandonada aos vermes, ainda ocorre a relação do 

indivíduo com o corpo do outro, afinal “[...] o necrófilo é aquele que ama os mortos 

[ao contrário dos vampiros que são mortos que se alimentam dos vivos]”5. Um 

cadáver está sempre à mercê dos que ficaram e daquilo que eles professam, enquanto 

rituais práticas mortuárias, há sempre este fazer algo com o peso morto que é o outro 

sem o outro. 

No caso deste romance-diário, há uma conjugação de alteridades. A matéria, 

embora tenha seu enterro como último capítulo, é esquecida numa vala, e torna ao 

“convívio”, no tempo exíguo do roubo do cadáver e da putrefação assistida. Tempo 

que para o amante é uma longa jornada de adoração, composição da própria biografia. 

Há um jogo com os elementos da consciência biográfica pertencente ao natus est 

anno Domini e o mortuus est anno Domini, pois o enredo fundamental de cada vida 

ganha novo capítulo na vida narrada por Lucien: 

 

Meu ativismo prossegue também depois da morte do outro, e nele os 

elementos estéticos (comparados aos éticos e práticos) começam a 

prevalecer: tenho à minha frente o todo de sua vida, liberto dos elementos 

do futuro temporal, dos objetivos e do imperativo. Depois do enterro, 

depois do monumento tumular vem a memória. Tenho toda a vida do outro 

fora de mim, e aí começa a construção estetizante de sua personalidade, 

sua consolidação e seu acabamento numa imagem esteticamente 

significativa.6  

 

Neste livro, esta memória elaborada por aqueles que lamentam o trespasse, 

que elaboram a construção estetizante rememorada, ganha novos contornos. É como 

se houvesse vários fins no mesmo ser. Uma teoria das várias mortes, já explorada por 

                                                 
4
 WITTKOP, 2003, p. 44. 

5
 WITTKOP, 2003, p. 21. 

6
 Mikhail Bakhtin, Estética da Criação Verbal, 2003, p. 97-98. 



 3 

Wittkopp no conto La mort de C. Se no diário, o corpo-catabático decompõe a 

biografia, acrescentando um capítulo especial, neste outro livro há uma ideia que nos 

parece muito interessante: o decesso. Não só a partir da diferença semântica entre o 

morrer e o decesso, mas aquilo que é apresentado morbidamente pelo narrador de A 

morte de C. como as quedas de cada indivíduo ao longo de sua trajetória vital: 

 

Decedado. Da Do… Decessus. Partida. É verdade que C. terá muitos 

decessos, mortes acessórias e secundárias agrupadas em torno de seu 

grande decesso – termo, inclusive que se explica muito mal aos que ficam. 

A palavra decesso mereceria um bom estudo, pois está à meio caminho da 

hipocrisia dos vocabulários mais convenientes e os sentidos mais 

profundos de todo termo. A morte dos dicionários e manuais, muitas vezes 

– e mordo a língua! –, soa violenta e não dá conta do desconcerto diante da 

grande expedição. Caminhada que se inicia com os primeiros episódios 

vitais e se segue até os mais altos níveis, entre o cerne da primeira 

respiração até o último suspiro7. 

 

Se a decomposição biográfica reside na continuidade da voz mesmo depois da 

morte, nesta necrografia, a morte, mesmo apresentando comportamento desviante, 

ainda assim, apresenta algo de ambivalente, pois uma forte consciência do 

inacabamento. Este diário dos mortos amplia a perspectiva literária ao articular uma 

alquimia discursiva dotada de forças intensificadoras com recursos que ampliam a 

noção de pertencimento à vida. Este necrófilo não é apenas um ladrão de cadáveres, 

mas um antiquário que escreve, que efabula numa longa tradição da arte fúnebre e das 

práticas mortuárias. Sua estadia em Nápoles, para ele, cidade ideal da morte, com suas 

catacumbas e culto às ossadas, reforça esta consciência de que toda humanidade 

presta sua devoção aos antepassados – algumas legalizadas e aceitas no âmbito da 

religiosidade: “Barrocas, fantásticas, as catacumbas de San Gaudisio se estendem por 

um enorme percurso [...] e as mulheres vêm aqui para implorar pelas ‘Graças das 

almas do Purgatório’”8. Este relato nos leva a pensar porque alguns contatos e rituais 

são autorizado dogmática e axiomaticamente e outros são totalmente denegados. Uma 

igreja que entulha caveiras é aceita, mas um homem que rouba corpos e os adora é 

proibido. Talvez as palavras de D.H. Lawrence sobre a principal referência dialógica 

para o romance de Gabrielle possa iluminar aquilo que os tabus geram: 

 
Os moralistas sempre ficaram perplexos ao perguntar-se porque os contos 

“mórbidos” de Poe precisaram ser escritos. Precisaram ser escritor porque 

as coisas velhas precisam morrer e desintegrar, porque a velha psique 
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branca precisa ser gradualmente destruída para que toda e qualquer outra 

coisa possa acontecer. 

O homem precisa se despojar até de si mesmo. E o processo é doloroso, às 

vezes horrendo9. 

 

Num jogo dialógico, esta necrografia que sistematiza e contabiliza corpos e 

nomes, configura-se de amor mórbido e da metamorfose dos indivíduos escritos – o 

vivo, a cada relacionamento e os defuntos admirados evocam o despojamento e o 

confronto com a psique conservadora. O personagem, Don Lucien, antiquário e 

admirador do passado, vive entre coisas antigas, e habita um universo extraordinário 

– no sentido cunhado por Edgar Alan Poe. Nesta saga confessada no papel,, o luto 

invoca-se e se liberta a cada novo relacionamento – são “Berenices em série” que 

avultam nas páginas “de forma nova e extraordinária”10.  

Esta invocação e liberdade explica o caráter donjuanesco para definir este 

personagem. Em diálogo com a ideia de drama-lutuoso de Walter Benjamin podemos 

afirmar que neste diário, que é romance e que é o tempo real de Lucien “o luto é um 

sentimento”. O narrador personagem de Gabrielle, pensando com as inquietações 

benjaminianas, estabelece uma relação física com a morte e a palavra. Por sua vez, 

encaminha a força metafísica da fala humana da confissão: “a partir de uma 

constelação do todo dotada de sentido, que a acentua com maior ou menor 

insistência11. O puro sentimento, a anomalia, o desvio diante do tabu, passa para a 

ordem estética. Este antiquário deseja ler cada cadáver no qual o elemento lutuoso 

aproxima natureza e linguagem. Benjamin aponta para a ciclicidade e a repetição 

“como algo de espectral e aterrador” pois a natureza humana, e/ou do personagem em 

questão é obcecada pela morte, mas é, também, “obcecada pela linguagem”o que faz 

com que o homem seja presa fácil de “um sentimento sem limites”. Na condição de 

marionetes de desejo do outro (no sentido empregado por Kleist), o necrófilo busca o 

belo no desencantamento e leva ao extremo o rito proibido, dentre os mais repulsivos 

para a humanidade.  

Mas as suas atitudes colocam em xeque as noções de fim da vida, fim do 

corpo, afinal, Le Nécrophile articula o imaginário dos mortos-vivos com suas 

continuidades e metamorfoses. Neste sentido, este livro faz parte de uma imensa 

biblioteca lapidar, que vimos erguendo ao longo dos anos e que, em linhas gerais, é 
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formada por defuntos personagens de vários tempos e variados espaços macabros: os 

Hades Homérico, aristofânico e Luciânico, os Infernos, Céus e Purgatórios de Dante, 

Gil Vicente e Rabelais, ou ainda, diante dos habitantes modernos de Undiscovered 

Countries: Hamlet pai, Quixote (Livro II), Bobók, Brás Cubas, Quincas Borba, 

Conselheiro Aires. A partir do século XX, temos Mattia Pascal, Os ambulantes de 

Deus de Hermilo Borba Filho, o João Grilo de Suassuna e o personagem Fernando 

Pessoa, a suicida de Todos os nomes e a Morte personagem (todos de Saramago). 

Algumas obras extrapolam ainda o campo específico do literário, do morto 

que fala, da morte admirada, e permitem reflexões sobre o morrer em consonância 

com as várias máscaras das Moiras: a ressurreição em Rabelais, os Ensaios de 

Montaigne, as meditações pascalianas, as exéquias fúnebres de Padre Vieira,  são 

importantes especulações mórbidas, dotadas de um sentido prático para a vida e para 

o além. 

#Para nós, o livro de Gabrielle Wittkop faz a aproximação entre as duas 

tradições. Os corpos mortos, embora não falem, tem estabelecida uma forma de 

relacionamento com o amante luxurioso que entende que o fato de ele “[...] ser um 

antiquário faz com que ele viva um estado necrofílico ideal”12. Esta condição 

necrógrafa retoma os fios literários e filosóficos que liga tantos autores da linhagem 

tanatográfica e “faz as pazes” estilizadas, entre o corpo e o morrer. Sua perspectiva 

tem certa ambivalência, como em Rabelais, mas, também sádica no emprego mais 

profundo do adjetivo. Sem forçar a análise, a ressurreição se dá pela palavra e o 

sadismo se dá pelo corpo-tabu, pelo ato-catabático de descer ritualmente ao corpo do 

outro. A intensificação, na figura do necrófilo, reforça a imagem do ser que sabe que 

morre, mas que continua existindo nos olhos do outro e, ao deslocar o olhar para as 

funções do corpo de depois, aproxima vida e topografias corporais, recordando que 

[...] “toda beleza porta o germe de seu próprio fim”13. 

Em todo o livro não há uma única imagem negativa, como a sociedade o faz, 

do cadáver. Não há também informações objetivas daqueles que tiveram o corpo de 

seus entres roubados por ele. Portanto, falar de violência pura e simplesmente seria 

forçar imagens fora da obra. Uma notícia de jornal, um mau cheiro no corredor do 

prédio, um garçom que dá notícia de jovens defuntos... é a aproximação de outros na 

história. 
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As características de “Don Luciano”14, apelido dado pela concierge, a um 

homem aparentemente normal de hábitos e negócios legais, conjugam imagens 

eróticas e pornográficas. O romance Le Nécrophile torna-se a realização de um fato 

inusitado: o cadáver vive a experiência da ausência de si mesmo no mundo, sendo 

amado, sendo parte presente da vida do outro. O paradoxo freudiano de Eros e 

Thanatos, a certeza de que o outro leva parte de cada um quando morre, na memória 

do gênero, na tradição cultural de discursos dos mortos, no universo difuso e cínico de 

Wittkop, provoca novos contornos no conceito de inacabamento. Este novo olhar 

cemiterial retrata o que seria a existência passada como uma existência acontecendo –

o silêncio do defunto é dialogado pela pena do necrófilo. 

Isto nos permite responder ao pensamento tanatográfico que vimos 

construindo ao longo dos anos: da aproximação entre os recursos que criam uma 

organização interna da obra literária – também intensificadora do morrer de papel, 

surge uma potencializacão do inacabamento. Se o defunto personagem extrapola o 

inacabamento porque pleiteia o direito à fala, o desejo à continuar existindo pela 

palavra, o ser “necrofilado” também instaura-se na condição dialogal por ser um outro 

para o outro. O inacabamento, neste romance-diário, aparece como uma pulsão de 

escrita (da morte) que pode ser estabelecida no desvio: quando palavra, é toda 

biografia e memorial; quando ação, revela o cotidiano no cotidiano – estilizado no 

gênero prosaico. Se “o nascimento e a morte em seu significado axiológico 

concludente (de enredo, lírico, caracteriológico, etc)”15 não são vivenciados por cada 

pessoa, o necrófilo força o quadro axiológico e vivencia um ser que viveu e que “já 

não existe”. 

Ao tratar de cada defunto personagem, um eu é questionado em novos âmbitos 

da prática corporal, em novos âmbitos da linguagem. Nessa decomposição discursiva, 

a biografia que, aparentemente, havia terminado com o ponto final do enterro, 

continua preenchendo e alimentando os modos de escrever: para o necrófilo autor, um 

corpo em casa é amor cotidiano, um cadáver é sempre escrita: a imortalidade pertence 

ao corpo que vivencia mais uns dias. Corpo que tem sua dilatação do prazo no mundo 

ampliado. Wittkop prosifica “o postulado da imortalidade da carne amada” como 

Dante preconiza nos Cantos XXVI e XXVII do Paraíso. 
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A morte em si, solitária e presa no corpo dela mesma, é desejada. O necrófilo 

encontra uma forma de burlar o silêncio (totalizante) e explora as topografias 

corporais de cada cadáver. Com isto, lança uma nova compreensão das contradições 

humanas e daquilo que é universal para todas as culturas – a morte: “Quando dois 

necrófilos se encontram, eles se reconhecem e não se procuram. Eles escolheram 

definitivamente a incomunicabilidade e os amores transcendendo o inexprimível”16. 

Este papa-defuntos revela uma consciência das suas ações que extrapola o campo 

clínico. Beirando o pensamento cínico, este diário dos mortos estabelece formalmente 

os sentidos organizativos que tem a vida do outro, uma visão estética do mundo e o 

jogo com a existência dos mortos: “só os outros povoaram todos os cemitérios, só o 

outro é conhecido, lembrado e recriado pela memória produtiva”. Mas ele vive, pensa, 

age, sente além da série de sentidos da vida do outro, afinal “[...] o sentido não nasce 

nem morre; não pode ser nem iniciada nem concluída a série de sentidos da vida” 17.  

Em diálogo com Walter Benjamin, entendemos que Le Nécrophile desvelou 

uma nova fantasmagoria habitada pela volúpia que envolve indivíduos alheios. 

Indivíduos da multidão que, com a luxúria ama os mortos amados e “já está 

pressentindo o gosto das bocas que estão lá, prontas a serem beijadas”. Como no Don 

Juan, lido por Flusser, cada “[...] amante representa um desafio diferente. Cada [um] 

exige uma tática diferente. [...] Ele se precipita [...] sempre mais fundo dentro do seu 

pecado”18. Às vezes o necrófilo estranha sua condição, mas não deixa de estilizá- la: 

 
Não deixei de notar o sorriso que ela tem. Assim que escorreguei na sua 

carne fria e doce, tão próxima e tão deliciosamente morta, a criança 

bruscamente abriu um olho, translúcido como um polvo e um terrível 

burburinho a fez lançar o fluxo de um líquido negro e misterioso. Aberta 

como uma máscara de Górgona, sua boca não cessava de lançar sucos e 

odores que preenchiam todo o meu quarto. Tudo isso quase estragou meu 

prazer, pois estava acostumado com mortos mais limpos e melhor 

conservados e não com esses que liberam seus excrementos enquanto 

deixam o infame fardo da vida. Seu ventre também ressoava como 

tambores baixos e rígidos e seu odor exalava sutil e poderoso como o de 

uma crisálida (WITTKOP, 2001, p. 10).19 

 

Assim, a decomposição biográfica, ao contrário daquilo que propôs o defunto 

autor machadiano, é tecida no corpo do outro. Cada ser biografado tem um capítulo 

único na sua própria história. Capítulos que seus outros não compartilham – com 
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quem conviveu, de quem se tornou lembrança e até como ser que leva parte deste 

outro que fica. A fusão entre necrografia, confissão e prática necrofílica, enforma este 

livro dos corpos mortos. O personagem oscila entre as reações subjetivizadas por ele, 

mas que não deixam de ser uma resposta, mesmo que efabuladas, em condição de 

solilóquio. O mesmo modelo de solilóquio de Hamlet e de Polônio estilizado em 

condição diuturna conjuga-se na fusão da confissão e do gênero da escrita diária, 

afinal: “Os diários são ora confessionais, ora biográficos”20. Além disso, este 

necrófilo, sendo escritor, antiquário, erudito, torna suas ações diferentes de um 

necrófilo usual – bestializado, violento, banal, incontrolável. Este necro-autor assimila 

os burburinhos do baixo-ventre, as formas de mariposa e corvos (facetas de Poe), os 

cheiros cemiteriais de crisântemos que exalam e até as moscas (pascalianas) são 

matéria da decomposição biográfica. Cada decesso revela máscaras agônicas e 

gorgônicas que lançam o eterno retorno ao cosmos e conjugam Eros em Thanatos: 

 
Tudo isso, parecia ressurgir do coração da terra, das profundezas de um 

império, como se lâminas de mica prateadas glorificassem e se 

movimentassem, ali onde brota o sangue de futuros crisântemos, ali, 

entre turbas pulverulentas e borras  sulfurosas. O cheiro dos mortos é um 

eterno retorno ao cosmos, nos leva à alquimia sublime21. 

 

Esta descrição cósmica do ato sexual é recorrente e gera efeitos singulares no 

conjunto narrativo. Este esterno retorno ao que é mais profundo parece lembrar ao 

leitor – que invade sorrateiramente o diário – que o personagem, autor das confissões, 

recolhe os corpos nos cemitérios, os leva para sua casa e “convive” com os seus 

verdadeiros “últimos momentos”. Ele se coloca na condição de personagem, abrange 

a si mesmo com a sua narração risível, autobiográfica e biográfico-temporal do outro. 

Ele é solidário com os seus defuntos, realiza-se em solilóquios e toma conhecimento 

da própria condição através de corpo alheios. Ele experiencia na matéria, que ainda é 

o outro, momentos enterrados pelos vivos. O enterro, com todo seu substrato 

religioso, higiênico e ritual mascara o fato do abandono, da negação, a possibilidade 

de proximidade do corpo-morto porque ele agrega a parte animal e falível de cada ser 

humano. Não fosse o substrato ritual, um enterro nada mais seria que a morte fria e 

dicionarizada. O decesso tem um limite – que a civilidade e tabus não permitem 

ultrapassar. Assim, mais que patologia, o necrófilo aproxima-se dos defuntos autores, 
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dos loucos, bufões, dos seres às avessas que nos convidam a olhar o mundo normal e 

cotidiano com uma visada carnavalizada. A gargalhada da morte, as aventuras de um 

antiquário dos corpos colocadas em livro, tornam-se últimos momentos de corpos 

desvelando o que acontece com cada um depois que são lacrados, soterrados, 

higienizados. Corpos obrigados ao decesso, afinal são os vivos que decidem o que 

fazer com o que resta de cada um – decidem em função de uma alteridade silenciada. 

Enfim, deceder, decidir, descer. Verbos e ações que perante a civilidade, a 

higiene, os ritos, as religiões enterram, evocam novos modos de olhar para a vida. Na 

pena confessional do necrófilo estes decedidos (décédé cé dé) são transformados em 

escrita necroterial, un coup de dé: 

 
Começo a me arrepender de minha virgem d’Ivry, minha morta-viva, cuja 

carne trêmula tão intensa traga minha substância. Uma coisa que você não 

encontra duas vezes na vida, nem duas vezes na morte... Melancolia de 

ignorar, este é o seu nome. Mágica que me foge. Nevermore22. 

 

Pensando na estilização do livro, as datas abertas nos cabeçalhos indicam que 

o diário só conta aquilo que está ligado à condição de antiquário macabro. Mas por ter 

seu próprio negocio herdado do pai, comprar e vender, mais uma vez temos um 

cidadão que realiza suas funções sociais no plano público e que age diferentemente no 

plano privado. A composição do livro, a edição utilizada por nós ainda ganha um 

certo clima, pois a própria autora constrói suas ilustrações. Com colagens macabras, 

elas potencializam ainda mais a impressão fúnebre e o diálogo iconográfico com 

imagens de corpos, com a memória fotográfica do próprio rosto de E. A. Poe no 

interior dos trabalhos, seus corvos e corpos cantantes e carcomidos ampliam a 

necrografia: nevermore, nevermore, nevermore. 

Uma vez que na autobiografia o personagem autor nunca poderá assinar o 

próprio réquiem, esta análise sucinta da obra de Wittkop, pretendeu demonstrar como 

é possível visualizar o mundo incompleto e em transformação mesmo diante de uma 

comédia formada por uma multidão respondível de amantes cadáveres que não falam. 

Lucien celebra uma festa própria da vida que, no plano público ou privado, retrata 

tanatografias: os futuros plenos de expressão, a não-conformidade com os cânones e 

habitus, o excesso patológico que não deixa de contrastar normas, posto que escrita e 

refutando verdades acabadas e dogmáticas. 

                                                 
22

 BAKHTIN, 2003, p. 55. 



 10 

Se toda biografia é organizada no momento em que o fio é cortado, Wittkop 

supera esta necessidade e acrescenta um sopro de alteridade a cada cadáver. Naquilo 

que ocorre após o último ato, reside a consciência da volatilidade do ser, das 

transformações de cada época, do parco tempo das ações humanas que se precipitam 

num átimo de existência. A solidão que leva o ser a voltar para contar, na tradição 

tanatográfica, parece ser a mesma que preenche a solidão de cada pessoa com o ato 

sexual, com o diálogo, com a necessidade de ser visto pelo outro. O necrófilo não 

deseja ser visto, mas ver. E pode ser chamado, pensando hamletianamente, como um 

descoveiro, pois, literalmente, desenterra corpos para serem amados e admirados. A 

última palavra, nesta necrografia, pertence, ainda, ao romance de Gabrielle Wittkop, 

ao narrador confessional que escreve enquanto batem à sua porta: “Novembro, que 

sempre me traz algo de inesperado, embora eu esteja sempre preparado...” 23.  

A fronteira fatal entre o prazer que está entre a vida e  a morte define todo o 

sentimento de Lucien. A narrativa ainda se encarrega da auto-imagem do personagem, 

da construção de um figura solitária, medrosa, cuja pena, ao relatar detalhadamente o 

roubo de cada pessoa (cadáver), gera um efeito cômico-carnavalizado e evoca algo de 

inesperado, algo para aqueles que se julgam preparados – para a morte, mas nunca 

para um necrófilo autor. 
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