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Um lugar no tempo e no espaço da Montanha Mágica 
 
Onde estamos, o que é isso 
Aonde nos levou o sonho? p. 788 

 

Lívia de Oliveira 
UNESP – IGCE – Rio Claro 

 

A “Montanha Mágica”, clássico da literatura alemã e universal, é um clamor 
simbólico de um tempo (entre guerras) e um espaço (Europa, aldeia de 
Davos-Platz, nos Alpes suissos), em busca dos labirintos recônditos em um 
lugar (Sanatório Berghof). É um microcosmo social onde tudo se relativiza: 
tempo, espaço e lugar. Para deslindar essa “trama e drama” é preciso se sentir 
doente e se aprofundar no significado da vida e da morte, é mergulhar-se no 
âmago da situação de entre guerras. Tudo se passa em dois planos. Nas 
montanhas, o espaço é o sanatório (a segurança). O hospital (Europa doente) 
alberga pessoas de várias procedências, homens e mulheres de idades diversas. 
Todos a procura de uma cura inatingível, talvez seja a sonhada unidade 
europeia. Estão isolados na montanha que resplandece como uma mágica, se 
destacando da planície, no outro plano, configurado pela guerra, lá embaixo, 
tão distante. O tempo, nas montanhas, é a monotonia, a repetição das 
refeições, dos tratamentos sem fim, do tédio mórbido das tardes lânguidas nas 
varandas. É a espera desesperada do avanço da enfermidade. Enquanto, no 
tempo da “planície” já se ouvem os troares dos canhões, o ruído das bombas 
explodindo, sacudindo a aparente tranquilidade, provocando sobressaltos como 
pesadelos nos doentes acamados em seus catres. O mais marcante é o lugar, 
com a presença constante da febre, dos calafrios, da tosse, da hemoptise. O 
leito do doente é um lugar incômodo, estranho, povoado de fantasmas do 
passado (dos tempos de paz e de saúde), do presente (o espaço sufocante das 
paredes brancas da enfermaria) e do futuro (encarar a persistência da doença e 
das declarações de guerra). O lugar, ontologicamente, é a cama do doente na 
enfermaria que procura se libertar da doença (perda da saúde) e 
epistemologicamente é a presença da tuberculose, da guerra. 

 

Ah, toda essa juventude, com suas mochilas e baionetas, 
com as capas e as botas enlameadas! Sonhando de 
modo humanístico-estético, poderíamos imaginá-la 
num quadro diferente. p. 800 
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