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Introdução

Um homem só morre efetivamente, dizia Jorge Luis Borges, depois que o 
último homem que o conheceu morre também. É, hoje, o caso de Freud, 
embora ainda existam algumas raras pessoas que puderam aproximar-se dele 
quando crianças. Freud passou a vida a escrever e, embora um dia tenha 
destruído documentos de trabalho e cartas a fim de complicar a tarefa de 
seus futuros biógrafos, dedicou tamanha paixão ao indício, à arqueologia e 
à memória que o que foi perdido nada é em comparação ao que foi preser-
vado. Em se tratando de tal destino, o historiador vê-se confrontado com um 
excesso de arquivos e, consequentemente, com uma pluralidade infinita de 
interpretações.

Além de cerca de vinte obras de fôlego, e mais de trezentos artigos, Freud 
deixou um verdadeiro manancial de anotações, rascunhos, agendas, dedica-
tórias e observações nos volumes de sua imensa biblioteca, atualmente no 
Freud Museum de Londres. Teria redigido aproximadamente 20 mil cartas, 
das quais apenas metade subsiste.1 A maioria delas encontra-se hoje publi-
cada em francês, ou, quando não, em vias de estabelecimento em alemão. A 
isso acrescentam-se intervenções e entrevistas de grande riqueza realizadas 
por Kurt Eissler, psicanalista emigrado de Viena para Nova York, bem como 
textos relativos a cerca de sessenta pacientes agora identificados, porém, em 
grande parte, pouco conhecidos.

Traduzidas em meia centena de línguas, as obras de Freud caíram em domí-
nio público em 200 e o essencial de seus arquivos acha-se doravante acessível 

1. Especialista nas edições das obras de Freud, Gerhard Fichtner (932-202) dedicou sua vida 
a pesquisar os inéditos de Freud e compilar suas cartas. Cf. “Les lettres de Freud en tant que 
source historique” e “Bibliographie des lettres de Freud”, Revue Internationale de la Psychanalyse, 
2, 989, p.5-8. Cf. também Ernst Falzeder, “Existe-t-il un Freud inconnu?”, Psychothérapies, 
3, 27, 2007.
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no departamento de manuscritos da Biblioteca do Congresso de Washington 
(BCW), após trinta anos de polêmicas e batalhas virulentas.2 Documentos va-
riados também podem ser consultados no Freud Museum de Viena.

Várias dezenas de biografias foram escritas sobre Freud, desde a pri-
meira, publicada com ele ainda vivo, em 924, da lavra de seu discípulo Fritz 
Wittels, que adotou a cidadania americana, até a de Peter Gay, publicada 
em 988, passando pelo monumental edifício em três volumes de Ernest 
Jones, questionado a partir de 970 por Henri F. Ellenberger e os trabalhos 
da historiografia científica, aos quais me vinculo. Sem contar o trabalho 
historiográfico realizado por Emilio Rodrigué, primeiro biógrafo latino- 
americano, que teve a audácia, em 996, de inventar um Freud da desra-
zão, mais próximo de um personagem de García Márquez do que de um 
homem de ciência oriundo da velha Europa. Cada escola psicanalítica tem 
seu Freud – freudianos, pós-freudianos, kleinianos, lacanianos, culturalis-
tas, independentes –, e cada país criou o seu. Cada passo da vida de Freud 
foi comentado dezenas de vezes e cada linha de sua obra interpretada de 
múltiplas maneiras, a ponto de ser possível fazer uma lista, ao estilo de 
Georges Perec, de todos os ensaios publicados sobre o tema de um “Freud 
acompanhado”: Freud e o judaísmo, Freud e a religião, Freud e as mulheres, 
Freud clínico, Freud em família com seus charutos, Freud e os neurônios, 
Freud e os cães, Freud e os maçons etc. Sem falar naqueles cultivados pelos 
numerosos adeptos de um antifreudismo radical (ou Freud bashing): Freud 
ganancioso, Freud idealizador de um gulag clínico, demoníaco, incestuoso, 
mentiroso, falsificador, fascista. Freud está presente em todas as formas de 
expressão e narração: caricaturas, quadrinhos, livros de arte, retratos, de-
senhos, fotografias, romances clássicos, pornográficos ou policiais, filmes 
de ficção, documentários, séries de tevê.

Após décadas de panegíricos, hostilidades, trabalhos eruditos, interpre-
tações inovadoras e declarações injustas, após os múltiplos retornos a seus 
textos que pontuaram a história da segunda metade do século XX, é grande 

2. Forneço, no epílogo e nos anexos, todas as indicações necessárias ao estabelecimento das 
fontes utilizadas nesta obra. Consta igualmente, no fim do volume, um ensaio historiográfico, 
bem como indicações genealógicas e cronológicas que permitem compreender as controvér-
sias em torno dos arquivos Freud. A maioria das biografias existentes encontra-se mencionada 
nas diferentes notas.
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a dificuldade de saber quem era realmente Freud, de tal forma o acúmulo de 
comentários, fantasias, lendas e rumores terminou por encobrir o que foi o 
destino paradoxal desse pensador na sua época e em nosso tempo.

Eis por que, após um longo convívio com textos e cenários da memória 
freudiana, no âmbito de meu ensino ou por ocasião de viagens e pesquisas, 
resolvi expor de maneira crítica a vida de Freud, a gênese de seus escritos, 
a revolução simbólica de que ele foi o inaugurador ao raiar da Belle Époque, 
os tormentos pessimistas dos Anos Loucos e os momentos dolorosos da des-
truição de suas conquistas pelos regimes ditatoriais. A abertura dos arquivos 
e o acesso a uma série de documentos ainda não explorados me permiti-
ram tal abordagem, empreitada facilitada pelo fato de nenhum historiador 
francês haver ainda se aventurado nesse terreno, há décadas dominado por 
pesquisas em língua inglesa, de alta qualidade por sinal.

Nesse aspecto, quero agradecer, a título póstumo, a Jacques Le Goff, que, 
durante uma longa conversa e percebendo minha hesitação, me incentivou 
com veemência a me lançar nessa empreitada e me deu indicações valiosas 
quanto à maneira como convinha observar Freud construindo sua época 
enquanto era construído por ela.

Este livro, portanto, dividido em quatro partes, narra a vida de um ho-
mem ambicioso, oriundo de uma antiga linhagem de negociantes da Galícia 
oriental, que se dá ao luxo, ao longo de uma época turbulenta – esfacela-
mento dos impérios centrais,* Primeira Guerra Mundial, crise econômica, 
triunfo do nazismo –, de ser ao mesmo tempo um conservador esclarecido 
que busca libertar o sexo para melhor controlá-lo, um decifrador de enigmas, 
um observador atento da espécie animal, um amigo das mulheres, um estoico 
fanático por antiguidades, um “desilusionista” do imaginário, um herdeiro do 
romantismo alemão, um dinamitador das certezas da consciência, mas, tam-
bém e acima de tudo talvez, um judeu vienense, desconstrutor do judaísmo 
e das identidades comunitárias, aferrado tanto à tradição dos trágicos gregos 
(Édipo) como à herança do teatro shakespeariano (Hamlet).

* Impérios centrais (ou potências centrais): coligação formada pela Alemanha e a Áustria- 
Hungria durante a Primeira Guerra Mundial, à qual se juntariam o Império Otomano e a 
Bulgária. O conceito deriva da localização geográfica da Alemanha e da Áustria-Hungria no 
continente europeu. (N.T.)
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Enquanto se voltava para a ciência mais rigorosa de sua época – a fisiologia –,  
consumiu cocaína para tratar a neurastenia, julgando descobrir, em 884, suas 
virtudes digestivas. Aventurou-se no mundo do irracional e do sonho, identifi-
cando-se com as lutas entre Fausto e Mefistófeles e entre Jacó e o Anjo, criando 
em seguida um cenáculo ao estilo da república platônica, angariando discípu-
los interessados em promover uma revolução das consciências. Ao pretender 
aplicar suas teses a todos os domínios do conhecimento, não soube apreciar as 
inovações literárias dos contemporâneos, que, não obstante, emprestavam-lhe 
seus modelos; desconheceu a arte e a pintura de seu tempo, adotou posições 
ideológicas e políticas conservadoras, embora impondo à subjetividade moderna 
uma estarrecedora mitologia das origens, cuja força, na mesma medida em que 
procuram erradicá-la, parece mais viva do que nunca. Contiguamente à história 
do “homem ilustre”, abordei, em contraponto, a de alguns de seus pacientes 
que levaram uma “vida paralela” sem relação com a exposição de seus “casos”. 
Outros reconstruíram seu tratamento como uma ficção, outros, por fim, mais 
anônimos, saíram da sombra com a abertura dos arquivos.

Freud sempre pensou que o que ele descobria no inconsciente antecipava 
o que acontecia com os homens na realidade. Escolhi inverter essa proposi-
ção e mostrar que o que Freud julgou descobrir era, no fundo, simplesmente 
fruto de uma sociedade, de um meio familiar e de uma situação política cuja 
significação ele interpretava magistralmente para transformá-la numa pro-
dução do inconsciente.

Eis o homem e a obra embutidos no tempo da história, na longa duração 
de uma narrativa em que se mesclam fatos singelos e grandiosos, vida privada 
e vida pública, loucura, amor e amizades, diálogos intensos, esgotamento e 
melancolia, tragédias da morte e da guerra, exílio final no reino de um futuro 
sempre incerto, sempre por reinventar.
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. Primórdios

Em meados do séCulo XIX, a aspiração dos povos europeus à autonomia 
inflamava os espíritos. Em toda parte, de leste a oeste, tanto no âmbito das 
nações já democráticas como no seio das comunidades ainda arcaicas ou das 
minorias integradas aos impérios centrais, um novo ideal de emancipação 
brotava nas consciências, ilustrando a grande profecia de Saint-Just em 794: 

“Que a Europa saiba que vós não quereis mais um único infeliz sobre a terra 
nem um único opressor no território francês; que esse exemplo frutifique pela 
terra … A felicidade é uma ideia nova na Europa.”

O ano de 848 marca uma guinada. Primavera dos povos e das revolu-
ções, primavera do liberalismo e do socialismo, aurora do comunismo. Após 
anos de guerras, massacres, subjugações e rebeliões, homens com línguas e 
costumes diferentes reivindicavam a abolição dos antigos regimes monárqui-
cos restaurados nos países onde a epopeia napoleônica havia anteriormente 
contribuído para as expansões dos ideais de 789: “Um espectro ronda a Eu-
ropa”, escreviam Marx e Engels em 848: o espectro do comunismo. “Todas 
as potências da velha Europa uniram-se numa santa aliança para exorcizá-lo.”1

Se, em toda parte na Europa, essas revoluções foram reprimidas, as ideias 
que elas embutiam continuaram a se propagar de maneira contraditória, se-
gundo se referiam às Lumières francesas, caracterizadas pela busca de um ideal de 
civilização universal fundada na prática política, ou, ao contrário, ao Aufklärung 
alemão, cuja vocação filosófica tinha suas origens na Reforma protestante.2

Entretanto, em meados do século XIX, essas duas concepções do Ilumi-
nismo (civilização e Kultur) – a primeira universalista e a segunda mais iden-

1. Karl Marx e Friedrich Engels, “Manifesto do Partido Comunista” (848), in O Manifesto 
comunista de Marx e Engels, Rio de Janeiro, Zahar, 2006, p.33.
2. Cf. Vincenzo Ferrone e Daniel Roche (orgs.), Le Monde des Lumières, Paris, Fayard, 999.
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titária – entraram em contradição com os regimes políticos preocupados em 
restaurar, sob novas formas, a antiga ordem do mundo, seriamente abalada 
pela eclosão das revoltas populares. Assim se originou o nacionalismo.

Para responder à aspiração dos povos e lutar contra o universalismo dos 
ideais do Iluminismo, a burguesia industrial, em plena expansão, reelaborou, 
virando-a do avesso, a ideia de nação. Buscou unificar não os homens entre si, 
e sim nações hierarquizadas concebidas como entidades distintas umas das 
outras, cada uma delas correspondendo à soma de seus particularismos. Ao 
princípio instituído pelo Iluminismo francês segundo o qual o Homem devia 
ser definido como um sujeito livre, e ao ideal alemão da cultura identitária, 
sucedeu uma doutrina fundada na obrigação de todos os seres humanos de 
pertencerem a uma comunidade ou uma raça: o homem em si não existe, 
diziam, mas apenas homens vinculados a um território, a um Estado-nação. 
Antes de ser um sujeito de direito, alheio a todo pertencimento, cada um 
deveria ser francês, italiano, alemão…

Nesse mundo europeu em plena mutação, os judeus também aspiravam a 
um ideal de emancipação. Gozando de plena cidadania francesa desde 79, os 
judeus franceses haviam adquirido os mesmos direitos que os demais cidadãos, 
com a condição, todavia, de renunciarem ao fardo da dupla identidade. O que 
devia importar para eles era o acesso ao status de sujeito de direito, alforriado 
da servidão da religião e da influência comunitária. Consequentemente, eram 
autorizados a praticar, privadamente, o culto de sua predileção. Assim, para 
o Estado laico, o judaísmo tornou-se uma religião como outra qualquer, dei-
xando de ser a religião-mãe, religião odiada desde a Idade Média, religião do 
povo eleito que dera origem ao cristianismo. A ideia de que alguém pudesse 
definir-se como judeu no sentido da identidade judaica era contrária ao ideal 
universalista da laicidade francesa.

Na Alemanha, terra da Reforma luterana, o processo de emancipação 
almejado pela Haskalá – movimento do Iluminismo judaico fundado por 
Moses Mendelssohn – visava não só integrar os judeus como cidadãos plenos, 
como lhes permitir serem ao mesmo tempo “judeus e alemães”. Opondo-se 
ao hassidismo, outro componente do Iluminismo que tentava revalorizar 
a espiritualidade judaica – em especial na Europa oriental –, os partidários 
da Haskalá afirmavam que os judeus modernos podiam viver segundo dois 
pertencimentos positivos: um no âmbito da fé, o outro, no da terra. Com 
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a condição, não obstante, de se livrarem do peso de uma tradição religiosa 
demasiado coercitiva.

No conjunto do mundo germanófono em vias de industrialização – da 
Europa setentrional à Mitteleuropa* –, os judeus asquenazes não haviam con-
quistado os mesmos direitos que na França. Distribuídos entre quatro gran-
des províncias, antigamente situadas no centro do Sacro Império Romano- 
Germânico – Galícia, Morávia, Boêmia e Silésia – e anexadas em seguida ao 
Império Austro-Húngaro, eles ocupavam na realidade um território mais 
vasto, com fronteiras indefinidas – o famoso Yiddishland –, onde agrupavam- 
se em comunidades falantes de uma mesma língua e circulavam numa zona 
instável, entre Polônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Romênia e Hungria.

Proibidos de exercer determinadas profissões, esses judeus, para escapar à 
humilhação de ser judeus, estavam fadados seja à conversão, seja à prática do 
ódio de si judeu, seja ao êxito intelectual, não raro vivenciado sob a forma de 
revanche: “Se os judeus brilharam na universidade”, escreve William Johns-
ton, “foi porque suas famílias os exortaram a estudar com mais afinco para 
vencer os preconceitos.”3 

Os judeus emancipados do século XIX julgavam portanto poder escapar da 
perseguição ancestral integrando-se à sociedade burguesa industrial e intelec-
tual de diferentes maneiras, segundo o país onde residiam: como cidadãos ple-
nos na França; como indivíduos pertencentes a uma comunidade na Inglaterra, 
depois nos Estados Unidos; como súditos judeus-alemães no mundo germânico; 
e como minorias nos impérios centrais. Muitos deles alteraram os patronímicos 
por ocasião das diferentes migrações que os afetaram: daí o movimento de 
germanização ou galicização dos sobrenomes poloneses, russos, romenos por 
essa época. Muitos abandonaram a circuncisão ou se converteram.

Porém, à medida que o nacionalismo se afastava dos antigos ideais das 
insurreições de 848, os judeus passaram a ser rejeitados não mais por sua 
religião, mas por sua “raça”, isto é, em razão de um pertencimento identi-

* Mitteleuropa: conceito de origem alemã que designa, na esfera geopolítica, os países da 
Europa Central. (N.T.)
3. William Johnston, L’Esprit viennois. Une histoire intellectuelle et sociale, 848-938, Paris, PUF, 
985, p.27 [ed. orig.: The Austrian Mind: an Intellectual and Social History, 848-938, Berkeley, 
University of California Press, 972]. Cf. também Jean Clair (org.), Vienne. L’Apocalypse joyeuse, 
catálogo da exposição, Centro Georges Pompidou, 986.
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tário invisível que parecia resistir às conversões e que, por isso mesmo, 
forçava-os a se definir, por sua vez, como oriundos de uma nação. Tal foi 
o paradoxo das origens do antissemitismo, que substituiu o antigo antiju-
daísmo. O judeu deixou de ser segregado por praticar sua outra religião – o 
primeiro monoteísmo –, e passou a ser visto como oriundo de uma raça 
em busca de nação.

Se durante séculos só haviam lidado com “ judeus”, isto é, um povo de 
párias consciente da rejeição que suscitava e que pensava sua unidade ou 
universalidade sem referência a fronteiras, os europeus logo se veriam con-
frontados com um povo que, como eles, era compelido a definir-se como uma 
nação: a nação judaica. Mas o que é uma nação sem fronteiras? O que é um 
povo sem território? O que são uma nação e um povo compostos de súditos 
ou indivíduos que, justamente por ser oriundos de diferentes nações, não são 
cidadãos de lugar nenhum?4

Foi nesse mundo em plena efervescência, marcado pela urbanização e 
germanização progressivas dos judeus habsburgueses, que nasceu Kallamon 
(Kalman) Jacob Freud, em Tysmenitz, aldeia (shtetl) da Galícia oriental, em 
8 de dezembro de 85, seis meses após a derrota das tropas napoleônicas em 
Waterloo.5 Como inúmeros judeus instalados nessa região da Europa oriental, 
doravante anexada ao império dos Habsburgo, seu pai, Schlomo Freud, origi-
nário de Buczacz, exercia a profissão de comerciante. Após o nascimento do 

4. Abordei essa problemática em Retorno à questão judaica (2009), Rio de Janeiro, Zahar, 200.
5. Todos os documentos relativos ao registro civil da família Freud foram publicados por 
Marianne Krüll, Freud und sein Vater. Die Entstehung der Psychoanalyse und Freuds ungelöste 
Vaterbindung, Munique, C.H. Beck, 979 [ed. fr.: Sigmund, fils de Jakob, Paris, Gallimard, 983]. 
Cf. também Renée Gicklhorn, “La famille Freud à Freiberg” (969), Études Freudiennes, -2, 
janeiro de 976, p.23-8; Ernest Jones, La Vie et l’oeuvre de Sigmund Freud, t.I: 856-900, Paris, PUF, 
958 [ed. orig.: The Life and the Work of Sigmund Freud, t.I: 856-900, Nova York, Basic Books, 953; 
ed. bras.: A vida e a obra de Sigmund Freud, t.: 856-900, Rio de Janeiro, Imago, 989]; Henri F. 
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, 
Nova York, Basic Books, 970 [ed. fr.: Histoire de la découverte de l’inconscient, Paris, Fayard, 
994, p.439-46]. Peter Gay, Freud, une vie, Paris, Hachette, 988 [ed. orig.: Freud, A Life for Our 
Time, Londres, J. Dent & Sons, 988; ed. bras.: Freud, uma vida para o nosso tempo (988), São 
Paulo, Companhia das Letras, 202]. Cf. Emmanuel Rice, Freud and Moses. The Long Journey 
Home, Nova York, State University of New York, 990. – Kallamon (Salomon) é eventualmente 
grafado Kalman, Kallmann ou Kelemen. Tysmenitz pode ser transliterado Tysmienica ou 
Tismenitz. Freiberg é às vezes escrito Freyberg ou Pribor, Prbor, em língua tcheca. Para Jacob, 
encontramos igualmente Jakob, para Peppi, Pepi. Cf. também carta de Freud ao burgomestre 
da cidade de Pribor, de 25 de outubro de 93, BCW, cx.38, pasta 42.
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filho mais velho, a mulher de Schlomo, Peppi Hofmann-Freud, por sua vez 
filha de Abraham Siskind Hofmann, negociante de tecidos e outros gêneros 
de primeira necessidade, botou no mundo dois outros filhos – Abae e Josef – e 
uma filha. Sem dúvida o sobrenome Freud era derivado do prenome Freide, 
pertencente à bisavó de Schlomo.

Negociante de lãs em Breslau, Abae não teve sorte com seus rebentos: um 
filho com hidrocefalia e mentalmente perturbado, outro que enlouqueceu. 
Pensando em seus tios e tias por ocasião de sua viagem a Paris em 886, Freud, 
então fervoroso admirador de Jean-Martin Charcot e convencido da origem 
hereditária das neuroses, não hesitava em afirmar que sua família era acome-
tida de uma tara “neuropatológica”: “Como neurologista, temo todas essas 
histórias da mesma maneira que um marinheiro teme o mar.” E acrescenta: 

“Essas histórias são muito frequentes nas famílias judias.”6

Em meados de 832, com apenas dezessete anos, Jacob casou-se em Tys-
menitz com a jovem Sally Kanner, filha de negociante. Segundo o costume 
ainda em vigor à época, o casamento fora arranjado entre as duas famílias. 
Num primeiro momento, o casal foi morar na casa da família Kanner, onde 
Sally deu à luz dois filhos: Emanuel em 833, Philipp um ano mais tarde. Em 
seguida teve outros dois filhos, que morreram precocemente.

Siskind Hofmann e Schlomo Freud entendiam-se às mil maravilhas. 
Como era comum no caso das famílias ampliadas do shtetl, regidas pela 
lei do pai e dos casamentos consanguíneos, três gerações moravam sob o 
mesmo teto ou no mesmo bairro. As mulheres permaneciam no lar para 
criar os filhos na companhia de suas mães, irmãs, sogra, empregados ou 
governanta, enquanto os homens, pais, genros e filhos administravam os 
negócios fora de casa: de um lado, a potência feminina limitada ao terri-
tório do íntimo e das tarefas domésticas, do outro, o poder masculino em 
perpétuo exílio. No seio dessa ordem familiar, em que, do nascimento à 

6. Carta de Sigmund Freud a Martha Bernays, Correspondance, 873-939 (960), Paris, Galli-
mard, 967, p.223-4. A tese, equivocada, da “neurose judaica” estava muito em voga na época, 
em especial em decorrência do ensino de Charcot. Cf. Elisabeth Roudinesco, Histoire de la 
psychanalyse en France suivi de Jacques Lacan: esquisse d’une vie, Paris, Le Livre de Poche, 2009 
[ed. bras.: História da psicanálise na França, 2 vols. (982, 986), Rio de Janeiro, Zahar, 988, 989; 
Jacques Lacan: esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento (993), Companhia das 
Letras, 994]; aqui abreviado como HPF-JL.
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morte, cada um ocupava um lugar bem definido, as relações sogro/genro 
revelavam-se tão importantes como as entre pai e filho, avô e neto ou ainda 
tio e sobrinho. Casado na adolescência, e já pai de dois filhos aos dezenove 
anos de idade, Jacob perpetuou essa tradição. Como seu pai, adquiriu o há-
bito de acompanhar o avô materno (Siskind) em suas viagens de negócios à 
Morávia, onde a política austríaca de assimilação era mais rigorosa do que 
na Galícia e, portanto, orientada não só para a germanização dos judeus, 
como para sua integração num modo de vida mais urbano.

Os dois homens dormiam em albergues judeus, respeitavam os ritos an-
cestrais e, ao fazê-lo, chocavam-se com as legislações discriminatórias, ao 
mesmo tempo em que descobriam maneiras de viver mais modernas que 
as adotadas em seu shtetl. Um permanecia ligado à herança do hassidismo, 
ao passo que Jacob, embora devoto e exímio conhecedor da língua sagrada, 
começava a se interessar pelos ideais da Haskalá.7 Aos vinte anos, Jacob tornou- 
se sócio do avô.

Em julho de 844, entraram com um requerimento para serem incluídos 
na lista dos judeus “tolerados” em Freiberg. Lembrando às autoridades que 
comprava pano na Morávia, o qual levava para tingir na Galícia, e que se 
destacava no comércio de cânhamo, mel e sebo, Siskind reivindicava além 
disso a prorrogação de seus passaportes, dele e do neto. Vencidos os trâmites 
burocráticos, a “tolerância” lhes foi concedida.

Quatro anos mais tarde, a revolução popular que sacudiu a Europa per-
mitiu aos judeus do Império Austro-Húngaro conquistar direitos civis e po-
líticos. A urbanização progredia à medida que, na esteira de uma explosão 
demográfica, as populações judaicas da Galícia migravam para o oeste e o 
sul.8 Jacob aproveitou-se de tal cenário e requereu constar como domiciliado 
em Freiberg. Ao longo dos anos, afrouxou gradualmente os laços que ainda 
o prendiam à tradição hassídica do pai a fim de desvencilhar-se ainda mais da 
mentalidade do shtetl e integrar-se à nova sociedade burguesa.

Para marcar sua evolução, fez a aquisição de um exemplar da Bíblia de 
Ludwig Philippson, primeiro tradutor do texto hebraico em língua alemã. 

7. Vários comentadores imaginaram erradamente que Jacob permanecera fiel aos ritos or-
todoxos.
8. Agradeço a Michel Rotfus por ter me dado notícia de diversas fontes sobre a evolução dos 
judeus das quatro províncias do Império Austro-Húngaro.
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Publicada entre 838 e 854 para uso dos judeus reformistas, a obra respeitava 
a integralidade da Escritura sagrada, embora o texto viesse acompanhado 
de uma exuberante iconografia inspirada no antigo Egito. Na folha de rosto, 
Jacob colocou a data o de novembro de 848, comemorando assim a prima-
vera dos povos.

Ao tornar-se um liberal, preservando ao mesmo tempo o hábito de en-
tremear suas falas com inúmeras anedotas extraídas da longa tradição do 
humor judaico, Jacob chegou a negligenciar as cerimônias religiosas. Apesar 
disso, fazia questão de celebrar o Purim e o Pess’ah como festas de família. A 
primeira comemorava a libertação dos judeus do Império Persa, a segunda, 
a saída do Egito e o fim da escravização do homem pelo homem: duas festas 
da liberdade, evocadoras de sua adesão aos ideais da rebelião popular.

Entre 848 e 852, Jacob manteve sua vida itinerante. Com a morte de Sally, 
casou-se com certa Rebekka, filha de negociante, com quem não teve nenhum 
filho, justamente quando seu filho mais velho se casava, aos dezenove anos, 
com uma jovem judia, Maria Rokach, cuja família vinha da Rússia. Em 855, 
esta pôs no mundo seu primeiro filho, Johann (John) Freud, futuro compa-
nheiro de jogo de seu tio Sigmund, nascido um ano depois. Em seguida, veio 
Pauline, nascida em 20 de novembro de 856.9

Emanuel, primeiro filho de Jacob, tornou-se por sua vez sócio do pai, 
como este fora de seu pai e de seu avô. Quanto a Philipp, o caçula, permane-
ceu solteiro e só fundou uma família após instalar-se em Manchester, para 
onde emigrou com o irmão em torno de 859, quando seu pai deixou Freiberg. 
Ambos fizeram fortuna no ramo dos têxteis e das joias. Jacob nunca aludiu a 
seu segundo casamento, cujo rastro foi descoberto por historiadores. Repu-
diara Rebekka? Nada prova isso. Alguns comentadores inventaram todo um 
romance acerca dessa segunda esposa, a cujo respeito não sabemos pratica-
mente nada e cuja existência Sigmund Freud ignorava.10

Fato é que, em 29 de julho de 855, ele contraiu um novo casamento 
arranjado, dessa vez com Amalia Nathansohn, filha de Jacob Nathansohn, 

9 . Lettres de famille de Sigmund Freud et des Freud de Manchester, 9-938, Paris, PUF, 996.
10. Em 979, procurando cristianizar o destino de Freud, Marie Balmary apontou um su-
posto “pecado escondido” na vida de Jacob e, sem fundamento, afirmou que Rebekka teria 
se suicidado jogando-se de um trem. Cf. L’Homme aux statues. Freud et la faute cachée du père, 
Paris, Grasset, 979.
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representante comercial proveniente de Odessa e radicado em Viena. Nas-
cida em Brody em 835, e única menina do grupo de cinco filhos, pertencia 
à mesma geração que os dois filhos de seu esposo. A união foi abençoada, 
segundo o rito reformista, por Isaac Noah Mannheimer. O oficiante recitou 
as sete bênçãos nupciais e o recém-casado quebrou um copo sob os pés em 
memória da destruição do Templo de Jerusalém.

Imperiosa, autoritária e sem dúvida padecendo, muito mais que a mãe e a 
avó, da grande ausência de liberdade individual que ainda obrigava as mulheres 
de sua época a ser exclusivamente mães, Amalia recusou-se a ser prisioneira de 
um modelo familiar fadado à extinção. Não teve, porém, meios de rebelar-se 
contra a condição de esposa no lar. Magra, elegante, bonita, animada, dando 
mostras de prodigiosa resistência física, psíquica e moral, soube conservar sua 
autonomia num mundo em plena mutação. A esse marido que podia ser seu 
pai, deu oito filhos em dez anos, três meninos e cinco meninas: Sigmund, Julius, 
Anna, Regine Debora (ou Rosa), Maria (ou Mitzi), Esther Adolfine (ou Dolfi), 
Pauline Regine (ou Paula) e Alexander. Ou seja, nunca deixou de estar grávida 
entre a data de seu casamento e a do nascimento do último filho em 866. Aliás, 
não sabemos por que, tão fértil, não teve mais filhos depois dessa data.

Em 6 de maio de 856, pôs então no mundo seu primeiro filho, Sigmund 
(Sigismund), que também recebeu o prenome Schlomo-Shelomoh em ho-
menagem ao patriarca de Tysmenitz. Jacob, que anotara em hebraico em sua 
famosa Bíblia a data da morte de seu pai, ocorrida em 2 de fevereiro, acrescen-
tou a do nascimento desse novo Schlomo, “aceito na Aliança” (circuncidado) 
uma semana mais tarde.11 Em 89, dará essa Bíblia ao filho, de presente de 
aniversário, após providenciar uma nova encadernação: “Filho que me é caro, 
Shelomoh … Dediquei-a a ti para que seja um memorial, uma lembrança da 
afeição de teu pai, que o ama de um amor eterno. Em Viena, capital, em 29 
nissan 565, 6 de maio de 89.”12

11. A certidão de nascimento registra-o com o prenome judeu Schlomo (Shelomoh), nascido 
em Freiberg, na terça-feira Rosch Hodesch Iyar 566 do calendário judaico, isto é, 6 de maio de 
856. A casa onde ele nasceu situava-se no número 7 da rua dos Serralheiros. Marie Balmary 
afirmou que Amalia teria engravidado antes do casamento e que Freud teria nascido em 6 de 
março de 856 e não 6 de maio. Tais asserções não têm qualquer fundamento. O documento 
original encontra-se agora disponível na internet e a data de 6 de maio é incontestável.
12. Traduzido do hebraico por Yosef Hayim Yerushalmi, Le “Moïse” de Freud. Judaïsme termi-
nable et interminable (99), Paris, Gallimard, 993, p.39-40 [ed. bras.: O Moisés de Freud, Rio de 


