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Sobre o livro 

Refundição da lenda de São Gregório, o Édipo cristão, 

outrora fixada por Hartmann von Aue numa epopeia 

medieval. Nascido do incesto, recai no pecado como no 

vício, e após longa penitência chega a Papa. Esta fábula, 

cujo herói é o santo, denuncia a necessidade perversa 

do pecado no círculo cristão. Todo o homem, nascido   

do pecado original, entre as fezes e as urinas (Santo 

Agostinho), e do âmnio terrivelmente carnal, tem a 

possibilidade e o dever de se redimir e de se elevar 

espiritualmente ao divino, consagrando o estatuto de 

semi-deidade que lhe é competido neste mundo. 

Thomas Mann, um dos maiores escritores do nosso 

tempo, distinguido com o Prémio Nobel em 1929, revela 

aqui uma acutilante penetração da ideologia cristã e dos 

mais profundos mitos humanos, evidentemente traumá-

ticos e pujantes. 

 

Sobre o autor 

Nascido a 6 de Junho de 1875 em 

Lubeque, Alemanha, numa família 

abas-tada de mercadores, foi prendado 

em 1929 com o prémio Nobel. Ao 

arrepio da juventude, Mann acabou por 

aderir a ideais mais progressistas, e 

repudiou acerbamente a ascensão de 

Hitler ao poder na Alemanha, em 1933, ano em que 

buscou asilo na Suíça. Com o eclodir da Segunda 

Grande Guerra, em 1939, emigrou para os Estados 

Unidos. Gravou então uma série de discursos anti-nazis 

que foram emitidos pela BBC. Em 1944 naturalizou-se 

cidadão americano. Curiosamente, faria parte da 

famigerada lista negra do macartismo e suspeito de 

comunismo, acusação infun-dada e paranóica. Acabou 

por retornar à Suíça em 1952, onde viria a morrer em 

1955. Intérprete nato do clima social e político do século 

XX, as suas obras, das quais avultam Morte em Veneza 

(1912), A Montanha Mágica (1924), Dr. Fausto (1947) e 

O Eleito (1951), são marcos da história da literatura do 

século XX. 

 
Destaques 

• Uma fábula que denuncia a necessidade perversa do pecado 
na ideologia cristã; 

• Do mesmo autor da Montanha Mágica, Prémio Nobel da 
Literatura em 1929. 
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