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CAPÍTULO 1

Foco narrativo e simulação

“Não pode ser eu 
Você fala meu nome, quem sou eu 

Você fala meu homem, sim, mas qual 
Eu nunca fui ninguém” 

Noite de verão, Edu Lobo & Chico Buarque19

Foco narrativo e “confidenciabilidade” 

De maneira sucinta, pode-se dizer que Budapeste trata-se de 
uma narrativa em primeira pessoa que relata de forma não linear a 
trajetória do ghost-writer José Costa, desde os tempos de faculdade, 
quando vendia sob encomenda monografias e trabalhos acadêmi-
cos, no Rio de Janeiro, até o seu estabelecimento definitivo na cida-
de de Budapeste, na Hungria, depois de ser-lhe atribuída a autoria 
de Budapest, livro que afirma não ter escrito e que relata grande 
parte de sua vida, incluindo seus deslocamentos entre a cidade do 
Rio de Janeiro e a capital húngara. 

 No tempo em que a ação se passa, o narrador-protagonista, 
que reside inicialmente num bairro nobre da capital carioca, des-

19. BUARQUE, Chico. Tantas palavras. São Paulo: Companhia das letras, 2006. p. 426. 
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creve suas experiências pessoais e profissionais, bem como o seu 
contínuo trânsito entre as cidades de Budapeste e do Rio de Janeiro. 
Dessa maneira, sabe-se que Costa, no princípio de sua carreira, está 
casado com Vanda, apresentadora de um telejornal de grande audi-
ência, e que com ela tem um filho, Joaquinzinho. Porém, à medida 
que o enredo progride, Costa envolve-se com Kriska, sua professora 
de húngaro, residente na cidade de Budapeste. Esta, divorciada e 
mãe de Pisti, garoto cuja idade é aproximadamente a mesma do 
filho do protagonista.  

A constante mudança entre capitais e hemisférios tão dis-
tantes faz com o protagonista troque não somente de cidade, 
mas também de idioma, já que depois duas passagens pela capi-
tal húngara acaba por se estabelecer no novo país e, por conta 
de um desejo obsessivo, que o fazia “labutar sem trégua, renun-
ciando a todo lazer”20 torna-se um profundo conhecedor da lín-
gua magiar. Segundo sua formulação, era capaz até mesmo de 
“empregar verbos raros e corrigir pessoas cultas”21. Manejando 
bem o idioma, sente-se apto para exercer o ofício de ghost-writer 
também nessa língua.  

No tocante à sua vida profissional, sabe-se que, enquanto 
residia no Rio de Janeiro, o protagonista era sócio minoritário 
da Cunha & Costa Agência Cultural, da qual seu ex-colega de 
faculdade, Álvaro Cunha, era o sócio majoritário. Mas, observa-
se que Costa age como se fosse não sócio, mas empregado de 
Cunha, uma vez que este, como detentor do capital empresa-
rial, acaba por ditar as regras do negócio e, segundo Vanda, espo-
sa brasileira do protagonista, age como vampiro, chupando todo 
o talento de Costa22. O protagonista, no entanto, não reclama 

20. BUARQUE, Chico. Budapeste. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 126. 
21. BUARQUE, Chico. Budapeste, p. 6. 
22. Ibid., p. 15. 
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das condições que lhe foram impostas, pois, embora suas cotas 
na empresa fossem permanentemente reduzidas, “com cinco 
por cento da Cunha & Costa, ele podia levar vida de nababo”23. 
Ao se estabelecer na Hungria, passa a trabalhar no Clube das 
Belas Letras exercendo, segundo Kriska, um “trabalho braçal, 
para imigrantes”24 que consistia em “empurrar móveis, instalar 
microfones, ajustar o som”7 e para o qual ele não precisava de 
grande conhecimento do idioma húngaro. Porém, à medida que 
sua fluência nesta língua se desenvolve, como dito anteriormen-
te, ele se arrisca como ghost-writer, passando a escrever até mes-
mo poemas, coisa que nunca havia imaginado fazer.  

O relato de Costa tem fim quando, na Hungria, é lançado 
Budapest, livro cuja autoria é atribuída a Zsosé Kosta (transcrição 
do nome do protagonista no idioma húngaro). Costa volta para a 
Hungria e decide não somente viver naquele país, como também 
ficar com Kriska que ali residia e que esperava um filho seu. 

O final de Budapeste, no entanto, ao contrário do ocorre 
com muitas obras literárias, não é revelador, pois, ao esconder “a 
versão oculta de si mesmo”25, lança ao leitor a dúvida: quem é o 
verdadeiro autor de Budapest? E, consequentemente, quem é o 
narrador de Budapeste? Uma resposta definitiva seria arriscada – 
e imprecisa – uma vez que o suposto narrador, José Costa, insis-
te em reforçar essa dúvida. Ao mesmo tempo em que ele nega a 
autoria “A capa furta-cor, eu não entendia a cor daquela capa, o 
título Budapest, eu não entendia o nome Zsoze Kósta ali impres-
so, eu não tinha escrito aquele livro”9, ele quase a assume: “E a 
sós com ela, na meia luz do quarto esfumaçado, cheguei mesmo 

23. Ibid., p. 15. 
24.Ibid., p. 116. 7 Ibid., p. 116. 
25. WISNIK, José Miguel. O autor do livro (não) sou eu. Disponível em: 
<http://www.chicobuarque.com.br/critica/crit_Budapeste_wisnik.htm>. Acesso em 07 mai. 2010. 9 
BUARQUE, Chico. Budapeste, p. 167. 
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a me convencer de ser o verdadeiro autor do livro”26. A questão, 
é claro, não se resolve, já que essa imprecisão está em conso-
nância com a atmosfera de simulação que a narrativa engendra. 
Afinal, num universo por onde circulam “escritores-fantasma” e 
falsos autores e em que prevalecem o embuste e o anonimato, 
nada mais adequado que um narrador, para usar as palavras de 
Roberto Schwarz, extremamente “volúvel”27. Associando a essa 
volubilidade a ironia e a comicidade, temos no narrador de Bu-

dapeste um traço formal marcante, sinalizador de contradições 
e ambiguidades que, estabelecendo uma relação dialética entre 
externo e interno, revelam aspectos cruciais do contexto sócio
-histórico em que se inscreve o romance. 

  Oportuno lembrar que Budapeste é um romance que lida 
com a questão do duplo. Como já foi mencionado, o protagonista 
José Costa/Zsosé Kósta se divide entre duas cidades, duas mulheres, 
duas línguas – seu próprio nome é usado em dois códigos. Em coe-
rência com a atmosfera de indefinição que se apresenta na narrativa, 
esses índices vêm somente reforçar traços da instabilidade do perso-
nagem principal, uma vez que este, ao titubear entre ser e não ser, 
entre o sucesso e o anonimato não se define, permanecendo sempre 
numa via de mão dupla no que se refere, inclusive, à sua identidade. 

 Diante dessas constatações, verifica-se que José Costa, que 
profissionalmente preza tanto sua “confidenciabilidade” é um nar-
rador no qual não se pode confiar. Suas contradições vão sutilmen-
te se revelando à medida que o enredo se constrói e que o tom 
farsesco acaba por tomar conta de todo o relato, fazendo com que 
paire no ar uma constante e permanente dúvida em relação às de-
clarações do protagonista. 

26. BUARQUE, Chico. Budapeste, p. 173. 
27. SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo. 4ª ed. São Paulo: Duas cidades, 
2000.  
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