
“KAPUTT é um livro triste, espantoso, aterrador e lírico. Ele nos mostra 
os resultados do fanatismo ideológico, do racismo, dos valores distorcidos 
mascarados como pureza espiritual e do ódio à vida, em seus aspectos mais 
viscerais e vergonhosos. É um livro essencial para a compreensão da 
Segunda Guerra Mundial.” - Margaret Atwood

 

KAPUTT, misto de reportagem e ficção, foi escrito 

secretamente quando Curzio Malaparte cobria a Segunda Guerra 

Mundial como enviado do jornal Corriere della Sera e se 

tornou um best-seller ao ser publicado. Relatando jantares e 

conversas do lado do inimigo, Malaparte apresenta um retrato 

devastador da humanidade. 

ELOAR GUAZZELLI, ilustrador e quadrinista premiado, sempre sonhou em 

adaptar a obra de Malaparte em quadrinhos. Sua bela leitura de KAPUTT é 

avassaladora.
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Prefácio

KAPUTT  
(von hebraischen Koppâroth, opfer, oder französisch capot, matsch)  

zugrunde gerichtet, entzweit. MeYer, conversationlexicon, 1860

o manuscrito de Kaputt tem uma história. e parece-me que nenhum 

prefácio convém mais a este livro do que a história secreta do seu manuscrito.

comecei a escrever Kaputt no verão de 1941, no início da guerra alemã 

contra a rússia, na aldeia de Pestcianka, na Ucrânia, na casa do camponês ro-

man Suchèna. Todas as manhãs, sentava-me no jardim, debaixo de uma acácia, e 

me punha a trabalhar, enquanto o camponês, sentado no chão perto do chiquei-

ro, afiava as foices, ou fatiava as beterrabas ou as couves para dar de comer aos 

leitões.

 A casa, com telhado de restolho de palha e paredes de uma mistura de 

barro, palha triturada e esterco de boi, era pequena e limpa: não tinha riquezas, 

exceto um rádio, um gramofone e uma pequena biblioteca com todas as obras 

de Pushkin e de Gogol. 

era a casa de um antigo mujique, que os três Planos Quinquenais e as fazen-

das coletivas tinham libertado da escravidão, da miséria, da ignorância e da 

imundície. o filho de roman Suchèna, comunista, era mecânico em um colcoz 

de Pestcianka, o colcoz comunista Woroscilow, e tinha seguido o exército soviético 
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com seu trator agrícola. No mesmo colcoz trabalhava sua mulher, moça tacitur-

na e gentil que no final da tarde, concluídas as tarefas do pequeno campo e da 

horta, sentava embaixo de uma árvore para ler eugenio oneguin, de Puschkin, 

na edição oficial publicada em charkow, no centenário da morte do grande 

poeta. (e me fazia lembrar as duas filhas mais velhas de Benedetto croce, ele-

na e Alda, que no jardim de sua casa de campo, em Meana, no Piemonte, liam 

Heródoto em grego, sentadas debaixo de uma macieira carregada.)

comecei a escrever Kaputt durante minha estada na Polônia e no front de 

Smolensk, em 1942. Terminei o livro, exceto o último capítulo, nos dois anos 

em que estive na finlândia. Antes de voltar para a itália, dividi o manuscrito em 

três partes, confiando-as ao Ministro da espanha em Helsinque, conde Augus-

tin de foxá, que deixava o seu cargo porque tinha sido chamado em Madri pelo 

Ministério das relações exteriores; ao Secretário da Legação da romênia em 

Helsinque, Príncipe Dino cantemir, que estava partindo para ocupar seu novo 

cargo na Legação da romênia em Lisboa; e ao Assessor de imprensa da Legação 

romena na ca-pital da finlândia, Titu Michailescu, que ia para Bucareste. De-

pois de uma longa odisseia, as três partes do manuscrito chegaram finalmente à 

itália.

em julho de 1943, estava na finlândia. Assim que recebi a notícia da que-

da de Mussolini, voltei de avião à itália e fui para capri, para aguardar o de-

sembarque dos Aliados; e em capri, em setembro de 1943, terminei o último 

capítulo de Kaputt.

Kaputt é um livro cruel. Sua crueldade é a experiência mais incrível que 

extraí do espetáculo da europa naqueles anos de guerra. No entanto, entre os 

protagonistas do livro, a guerra é apenas um personagem secundário. Seria 

possível dizer que ela tem apenas um valor de pretexto, se os pretextos inevitáveis

não pertencessem à ordem da fatalidade. em Kaputt, a guerra conta, por-

tanto, como fatalidade. Não comparece de outra maneira. eu diria que não 
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Assim, no tempo das fábulas, depois das inundações e dos dilúvios, saíram da terra homens armados, que se extermi-

naram. (N. do T.)

comparece como protagonista, mas como espectadora, no mesmo sentido em 

que uma paisagem é espectadora. A guerra é a paisagem objetiva deste livro.

 o protagonista principal é Kaputt, alegre e cruel. Nenhuma palavra, melhor 

do que a dura e quase misteriosa palavra alemã Kaputt, que significa literalmente 

“quebrado, acabado, destroçado, deteriorado”, poderia dar o sentido do que so-

mos, do que é hoje a europa: um amontoado de destroços. e fique bem claro que 

prefiro essa europa kaputt à europa de ontem, e à de vinte, de trinta anos atrás. 

Prefiro que tudo seja refeito a ter de aceitar tudo como herança imutável.

esperamos agora que os novos tempos sejam realmente novos, e não sejam 

avaros de respeito e de liberdade para os escritores, porque a literatura italiana 

precisa de respeito e, também, de liberdade. eu disse “esperamos”, não porque 

não acredite na liberdade e nos seus benefícios (que me seja permitido lembrar 

que pertenço ao rol daqueles que pagaram, com a prisão e a deportação para a 

ilha de Lipari, a liberdade de espírito e a contribuição para a causa da liberdade), 

mas porque sei, e é de domínio público, como é difícil na itália, e em grande 

parte da europa, a condição humana e como é perigosa a condição de escritor.

Que os novos tempos, portanto, sejam tempos de liberdade e de respeito 

para todos,  inclusive para os escritores. Pois somente a liberdade e o respeito 

pela cultura poderão salvar a itália e a europa daqueles dias cruéis de que 

fala Montesquieu em Esprit des Lois (Livro XXiii, cap. XXiii): “Ainsi, dans 

le temps des fables, après les inondations et les déluges, il sortit de la terra des 

hommens armés, qui s’éxterminèrent.”*

curzio Malaparte
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