
sem alarde, vira dum arnarelo incolor e acaba ficando branco. E so o 
tempo de acender o cigarro e ate o azul nitido de hB pouco foi branquean- 
do tambem e temos um desagradivel ceu branco, com nuvens de cinza 
adiante. E e s6. [I51 Mas olha aquela nuvenzinha que esti saindo do 
oriente, traz no rabo quase ainda por detris das kvores, traz sim como 
um debrum de roxo vivo. [16] Nio i mais roxo, 6 escarlate. [17] E escar- 
late e a nuvenzinha vibrano fundo manchada de rosa brilhante, de encar- 
nado e algum ouro nas bordas, tarnbkm. [I81 E ja o horizonte redondo, 
inteiro se roseia de manso. As nuvens criam coragem. [I91 At6 longe, 
bem no alto do ceu, vejo um fmancho delas, todas vestidas de luz claa, 
s2o laranjas perfeitos e uns brancos louros corn ar de vida infantil. [20] 
Agora o rio todo 6 de crepe clan'sskm, que a brisa ponteia com OS gritinhos 
de umas tres gaivotas. E assim que se acaba aquela ponta de ilha e o 
horizonte se agacha bem mais longe, o so1 fura danado as sensacöes. [21] 
Ha um fogariu de fundicäo chofrando pra baixo das iguas refl etidoras. 
[22] 0 rio se escurenta em volta, cinza pura, a mancha vive so, com os 
reflexos rodeando e o foco de ouro laranja em cima, sublime, de violenta 
grandeza. So a nuvenzona na frente inda esti escura no ciu. [23] 0 resto 
6 azul vivissimo outra vez, e rosas, rnarrons, verdes laranjas, arnarelos. 
Bulhinhas mirins de passarinhos por ai. A brisa curta penetrando ern 
tudo. Um prirneiro embaciado na aberta do paranä e uma primeira, pro- 
digiosa volcpia de calrna. Dia de caloräo vai fazer.. . Li  pelas nove ho- 
ras, .no mais.. . A roupa esti umedecida. 0 chäo preto da rolda escorre 
encharcado uma Agua que nao choveu. E o gnto bem iscado, f m e  do 
bem-te-vi. Trinados na margem baixa, a. estibordo, movida atris pelo 
ziguezague dos rarnos das castanheiras. Que calmaria serena.. . Que 
mundo de Quas lisas, fluidas.. . Que espelho claro.. . As caicaras nos 
Portos.. . Uma ausencia plena de inquietaqöes, de audicias, de Pineus 
ambiciosos.. . [24] E o sol, o so1 do lado, todo de ouro branco, elaro, mui 
claro, claricsio, irnpossivel da gente fitar. 

Bolle, W. - Coethes Farbenlehre 
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I. Panorama cultural 

Ern fins do siculo X E  (ate o termino da Pnrneira Guerra Mun- 
dial) o mundo ocidental atravessava uma fase de diversidade artistica e 
cultural marcada pela convivencia de movimentos distintos, por vezes 
opostos. Nos paises de fala alemä, vjnos rnovimentos literfios divi- 
diam a cena, de modo que, enquanto o Naturalismo ainda continuava em 
cartaz, outras tendencias iarn pipocando numa busca por dternativas ao 
projeto naturalista: Simbolismo, Impressionismo, Neoclassicisrno, Neo- 
romantismo, Heimatliteratur ("Literatura da terra natai"). Diante dessa 
pulverizaeiio, os historiadores da literatura alernä hoje lancam mäo de 
uma desigagäo generica (muitas vezes valendo-se do k b i t o  historico 
ou politico) para batizar as dkcadas da virada do siculo: dependendo do 
autor, o periodo 6 tratado por "Literatura da passagem do seculo", "Rea- 
cäo ao Naturalismo", "Era Guilhermina" (referindo-se ao reinado de 
Guilheme II da Pfissia entre 1888 e 1918), "Modemismo Vienense" 
(designaqäo restrita aos autores e intelectuais austn'acos)' . As tendencias 
aglutinadas sob esses r6tuios - a despeiio de suas concepc6es estiticas 
especificas - Ern em comurn o fato de abdicarem da concep~ao positi- 
vista e dos temas ligados ao proletariado, preferindo em seu lugar a re- 
presentacao estilizada, a 6tica subjetiva, a preocupacäo corn o Belo. 

Na Alemanha e Austria verifica-se um interchbio täo intenso e 
proficuo entre OS representantes dessas correntes que certos autores ora 
säo considerados como filiados a uma escola, ora a outra, e existem ca- 
SOS em que um mesmo texto apresenta tragos de mais de uma Corrente 

I ALKER (1969: 683) argumenta ser viivel amalgamar iodas essas correntes sob a 
denominaqäo de Jilgendsril ou ari noilveau. Quem tambem j i  defendeu esse 
mesmo ponto de vista e se aprofundou na questio 6 DAVU) (1963: 21 1-228). 
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estetica. Lembremos de Rainer Maria Rilke, criador de alguns poemas 
de compleicäo claramente impressionista (como O carrossel ou A pan- 
tera2), mas que tambem 6 um herdeiro da tradiqäo simbolista (BALAKIAN 
1985: 12). 0 mesmo vale para Hugo von Hofmannsthal, que no livro de 
ZMEGAC (198 1: 235 e 252), por exernplo, figura ranto no capitulo do 
Simbolismo como tambem no do Impressionismo. 

Hugo von Hofmannsthal (1874-I929), que aos dezoito anos jB se 
tornara poeta celebrado (ALEWYN 1967: 178), destacou-se pelo espirito 
art'stico e calento sofisticado. Esteta versatil, exercitou-se numa rninade de 
formas: alem de poemas, narrativas e pecas, redigiu ensaios e reflexks 
cnticas, tendo ainda escrito libretos de dpera - A  mulher sem sombra, por 
exemplo, foi apresentada corn mhicade Richard Strauss em 1919, mesmo 
ano em que veio a lume a versso ern prosa Extremamente habil no USO da 
lingua (ZMEGAC confere-lhe as honras de genuin0 virtuose), ele a molda 
com elegkcia e correcäo, explorando at6 OS rnatizes mais sutis. 

Sua vastacultura permitiu-ihe sorver largos goles do manancial da 
tradicäo europiia, transitando livremente entre a Antigüidade Clissica e 
o Barroco, entre a Made Media e o Rococo, entre o Simbolismo e o 
Modernismo Vienense. Hofmannsthal recoma em grande parte o 
perfeccionismo dos classicistas (Goethe e Schiller) Sem esconder o ape- 
go a certos aspectos tipicamente romhticos, tais como a substituicäo da 
descricäo mimetica pela apresenta~ao de uma paisagem simb6lica, o 
enfoque de elernentos subjetivos e individuais, ou ainda o Ca de escapar 
da trivialidade e monotonia da rotina do burgues e buscar a "vida na 
artew3. 

Encontram-se n o  mercado duas b o a  traduqöes de A prinrcra: de Josi Paulo ~ a e s  
e Augusto de Campos (vide Refertncias bibliogr5ficas ao final do artigo). 

Veja-se, por exemplo, o conto Opote de ouro (1814), de E.T.A. H O F F M ~ ,  ja 
acessivel em tradugao brasileira, em que o estudante Anselmo consegue realizar 
o anseio romfintico de abandonar o mundo dos chamados "filisteus" e entregar- 
se por completo 3 poesia e inspiragäo no encantado pais de Atlantida. 
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A obra de Hohannsthai esth imbuida da dicotomia entre passa- 
do e presente, e a Vergälzglichkeit (efemeridade, transitoriedade, instabi- 
lidade) costuma ser vista como t6pico fundamental em sua produciio: de 
um lado, ele era dominado peIas idiias, originarias do Barroco, da finitude 
e da vaidade (vanitas}; de outro, tinha conscigncia de viver numa ipoca 
de decadencia ( ~ S S O N  1994: 53,57). Thomas MANN (1953: 197), so- 
rnando-se a outros estudiosos, frisa que, mesmo nas obras de juventude, 
Hoffmannsthal demonstrou um constante fascinio pela morte, pelas no- 
@es de beleza e de eleghcia. Para AJAWYN (1967: 9ss.) isso deixa entre- 
ver que o autor tinha profundas raizes na cultura do Impirio austro-hun- 
garo, e que seu pessimismo resultava da certeza de estx presenciando a 
agonia desse mundo e dessa maneira de viver (que realmente haveriam 
de ser enterrados com a Prirneira Guerra). Taivez decorra dai a Aurea 
m'stica que cerca a refinada arte de Hohannsthal e que 6 tarnbem tipica 
do Slmbolismo ( Z ~ G A C  198 1: 236). 

2. A mulher Sem sombra (1919) 

0 enredo de Die Frau ohne Schatten (A mulher sem sombra) pode 
ser assim resurnido: a irnperatriz (uma fada - filha de Keikobad, rei dos 
espiritos) descobre que seu marido seri transformado em pedra caso ela 
continue sem.sombra. Ela e sua ama seguem entäo para urna cidade 
populosa, onde ernpregam um estratagema para serem aceitas na casa de 
Barak, um tintureiro. A tintureira acaba cedendo-lhes sua sombra (mesmo 
sabendo que isso implica em tomar-se estknl). A maldicäo, porern, rea- 
liza-se mesmo assirn: o imperador converte-se em pedra. Ap6s encon- 
trar a estitua do amado, a imperatriz tern oportunidade de definitivamen- 
te tomar posse da sombra da tinnireira. lrnpelida pelo seu senfiento de 
culpa, no entanto, decide recusi-la - sendo entäo prerniada com uma 
sombra pr6pria. 

Essa estmtura reproduz claramente o esquema bkico do conto de 
fadas: surgimento de um problema, viagem em busca da solucäo, exito da 
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empresa e frnai feliz. Entretanto, A mulher sem sombra esta longe de gui- 
ar-se pela simplicidade e clareza que caracterizam as nmativas dos Grimm. 
Trata-se, ao contrario, de um texto denso e requintado, repleto de imagens 
e simagks simb6licas e enigrniticas. N5o k tarefa facil acompanhar a tra- 
ma, entender OS dialogos, perceber relagks de Causa e efeito, abrir cami- 
nho por entre as'teias de simbolos que compkm a narrativa. A linguagem 
apurada alia-se a urna exposic?io sinuosa e labinntica, que bdha pelo seu 
esmero estitico ao mesmo tempo em que obscurece seu sigruficado. 

A densidade do texto näo impede, porem, que ele seja enxuto e 
sirnitrico: o elenco de personagens relevantes 6 diminuto (resumindo-se 
A ama e dois casais: irnperador e imperatriz, tintureiro e- tintureira); a 
a ~ ä o  concentra-se em wes das; a texhtra narrativa 6 bem amarrada, es- 
tando excluido todo elernento redundante ou supkffluo. Quanto ao espa- 

D 

$0, säo apenas ttes os lugms em que se passa a a@o, e sua distribuiqäo 
pelo texto contribui para criar uma estmtura simples e bem definida: 

- Palicio Azul (capitulo 1) 
- Casa do tintureiro na cidade (capitdos 2 e 3) 
- Montanhas no reino de Keikobad (capitulo 4) 
- Casa do tintureiro na cidade (capitulos 5 e 6) 
- Montanhas no reino de Keikobad (capitulo 7) 

0 destaque conferido ao primeiro capitulo (Cnico que se passa no 
Pdacio Azul) deve-se il sua importhcia pxa o desenvolvimento.do todo, 
pois apresenta ao leitor OS elernentos e motivos fundamentais da narrati- 
va. Assim, o texto inicia com a visita de um mensageiro de Keikobad 
indagando A ama se a imperahiz carrega "em seu ventre alguem que estA 
por nascer" e se ela "ainda näo projeta sombra" (HOFMANNSTHAL 1991: 
8), de modo que ja no principio fica clara a ligacäo entre a ausencia da 
sombra e a questäo da matemidade. 

Tarnbem j i  h i  mengäo 2s 4guas (rios e "Qua da vida"), e fica 
patente a participaq20 fundamental dos anirnais na hist6ria: o falcäo ver- 
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melho do imperador uaz at6 a fada o talismä em que esti inscrita a mal- 
diqäo, abrindo-lhe a possibilidade de sair ; procura de uma soluc5o para 
o problerna. Corn isso, imperador e imperatriz separam-se para trilhar 
carninhos bem diversos: ela vai para a cidade dos homens conviver corn 
a plebe e conhecer a dor e o vdor da vida (processo de humanizagiio), ele 
vai Para as montanhas e aferra-se cada vez mais a seu egoismo e soberba 
(processo de petrificacäo). Corn a leitura da mensagern gravada no talisma, 
dem disso, 6 inserido no texto o motivo da transfomacao em pedra, 
outro t6pico basilar da narrativa: 

"Maldicäo e morte ao ser humano que desatar este lago; em pedra se 

transfomari a mäo de quern o fizer, contanto que n5o compre com sua 

sombra seu destino na tern; em pedra se mnsfonnarh o corpo a que 

perience a m5o; em pedra o olho que iluminou o corpo - em seu interi- 

or a menie continuari .viva a provar a rnorre etema corn a Iingua da 

vida; o prazo esd fixado sezundo o iluxo das estrelas." ( H O ~ I A N F I ~ A L  

1991: 12) 

0 primeiro capitulo tem ainda a fun~ao  de estabelecer as coorde- 
nadas ternporais: 6 nele que se narra o passado, expöe-se a situacäo pre- 
Sente, e provoca-se expectativa quanto ao funuo. Ern umrApidoj7ashback, 
descobrimos que h i  um ano (acontecimento passado), o irnperador c a p -  
va nas montanhas e avistou uma gazela. Com a ajuda do falcäo verme- 
lho, que ofuscou OS olhos da gazela golpeando-OS corn as asas, o cacador 
alcancou a presa. A gazela (na verdade a filha de Keikobad) rapidamente 
abandonou a forma animal, e OS dois viveram um mornento de enuega e 
paixiio. Desde esse dia em que deixou o reino de seu pai e tornou-se a 
irnperatriz, ela perdeu o dom de rransforrna~20 em anirnais e passa seus 
dias mergulhada em tedio (situa$äo presente). A descoberta da arneasa 
Contra seu amor ins tiga-a a abandonnr a passividade c reclusäo no Pali- 
cio Azul para luta e vencer o destino (perspectiva futrira). 

0 prirneiro capitulo reivindica para si um status semelhante ao do 
primeiro ato na peFa clissica: ele, desempenha um papel de introducao e 
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embasarnento, estando incumbido da tarefa de produzir o alicerce de 
toda narrativa (ainda que o leitor s6 aos poucos consiga juntar as pecas 
do quebra-cabeca). Mais do que isso,A mulherseln sombra, do ponto de 
vista formal, apresenta varios tracos da estetica classicista - como a 
proporcionalidade do conjunto e o equilibrio entre as partes; o primor 
poBtico da linguagem; o rigor e exatidäo corn que esti organizado o todo. 

Por outro lado, a narrativa inegavelmente exibe numerosos aspec- 
tos herdados do Romantismo, destacando-se a presenqa de certos moti- 
vos (busca da sombra, petrificacao, etc.), a preocupagäo corn a elevagäo 
do homem, aexploraqäo de elementos magicos e feericos. ALEWYN (1967: 
6) captura essa face arnbigua de Hofmannsthal numa f6rmula simples: o 
autor alia a clareza clissica h profundidade romintica. Essa afinidade 
corn OS dois movimentos torna-se clara se lembrarmos dos contos de 
fadas do rornhtico Novalis, especialmente aqueles contidos no roman- 
ce Heinrich vo~t Ofterdingen (1802), dem da narrativa de Goethe Das 
Märchen (Conto de fadas, 1795), redigida ja ern sua fase classicista. 

A rntllher sem sombra, tambem ela um conto de fadas, aglutina 
muitos elementos tipicos das historias da Carochinha: as faculdades 
mzigicas da ama, o rio que corre rnontanha acima, o demodaco efnt, a 
mis teriosa Agua dourada ou Qua da vida. 0 que o diferencia, porem, 6 a 
penumbra sombria, pesada, enigmitica que pesa sobre a nmativa, tiran- 
do-lhe o toque doce e inocente, tipico dos contos maravilhosos (tambem 
OS contos de Goethe e Novalis nada t2m de singelo). Do reino dos espi- 
ritos - regido por Keikobad - provem os estranhos seres que concorrem 
para a atmosfera ins6lita da narrativa. E o caso do efiit, misteriosa criatu- 
ra que a ama invoca para junto da tintureira a fim de convence-la a barga- 
nhar sua sornbra. A maneira felina corn que ele se aproxima da tintureira 
indefesa revela sua natureza de predador, criando um efeito tenebroso: 

"A imperatrjz recuou; notou que um dos olhos do estranho era maior 

que o outro e que ele langava olhares de uma violencia tipicamente 

anirnalesca. Ela reconheceu tralar-se de um dos Efrits, entidades que 
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conseguiam assurnir a f o m a  que desejavam para atrair e ludibriar OS 

hurnanos. [. . .] 

0 Efrit a_omou corn as duas mäos OS pulsos da tintureira. obrigando-a 

a erguer OS olhos; seu olhar näo podia defender-se do olhar peneiranle 

do Efrii; ela se sentia compleiamente indefesa, at6 o fundo de seu cora- 

$50. [. . .] 
A imperatriz recucavri-se a olhnr, mns olhriva. Näo comprecndia o que 

esiavn vcndo e, no entanio, näo Ihe era toialmenie incomprcensivel: o 

sentirnento sufocanie da reaiidnde tornava tudo aquilo coeso. 

- Que se acabe! - sussurrou a irnpcrairiz [.. .I .  0 que 6 ele para ela, o 

que ela 6 pm ele? Corno podem se junrai? Por que ela niio se defende 

verdadeirarnente dele? 0 que h5 entre essas duas criaturas? 

- Tua sombra - respondeu a ama, e seu rosio se iluminou." 

(HOFMANNW 1991 : 3 1) 

A cena contern OS elementos migicos do conto de fadas, mas nem 
de longe Se assemelha i conversa de Chapeuzinho Vermelho corn o Lobo 
que P quer devorar. Ao inves disso, o encontro da tinhireira corn o e fd  
lernbra o mornento tenso e agoureiro em que Edipo se ve cara a cara corn 
a esfinge, e suas palavras serso decisivas para rodo o seu futuro. Entre- 
tanto, ao contr&io de Edipo, a tintureira nZo conhece as respostas e näo 
tem como repelir o agressor. 

0 cariiter cifrado desse dialogo repete-se a cada piigina do texto. A 
analise de seus motivos centrais permite justamente abrir caminho por 
essa floresta de enigmas e reconhecer o esrnero corn que foi criada essa 
narrativa de Hofmannsthal. 

3. Agua, anirnais, sombra: arnbivalencia dos motivos 

A arnplitude sirnb6lica do texto escora-se na rede de motivos que 
povoam A mulher sem sombra.. 0 papel e significado desses motivos 
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ultrapassam OS lirnites do sentido literal e atingem multiples niveis que 
väo do mitico ao filosofico, do social ao estetico. 

Vejamos, de inicio, o motivo da &ua. Ela exerce uma funqäo pri- 
mordial no texto, uma vez que interliga espaqo e personagens, tempo e 
enredo, carregando consigo um arnplo leque de referencias. Esti presen- 
te em todos OS tres locais de agäo e em cada um assume urna conota$io 
que vai alim do simples elemento liquido: 1. o lago estagnado nas ime- 
diacöes do Paiicio Azul rernete A rigidez do imperador; 2. o no  qiie 
atravessa acidade grande e se turva corn as tintas utilizadas pelo tinrurei- 
ro aponta para as condicks de trabalho insaiubre da populacäo pobre; 3. 
a correnteza no reino de Keikobad representa o fluxo continuo da vida. 
Esses locais e as $uas ali presentes circunscrevem OS trZs estagios por 
que passarn OS protagonistas: fase inicial de rigidez (petrificaqäo) inte- 
rior; fase intermediaria, de contato corn a vida real e o sofrirnento; e fase 
final, de inser~äo na Corrente da vida e na linha temporal que liga o hoje 
ao ontem e ao manhz. 

A 6gua baliza ainda aigurnas passagens cruciais do texto, demar- 
cando OS momentos de maior tensäo ou de derradeira absolvi@io: ela 

B 

esti presente quando a tintureira abdica de sua sombra; qumdo a arna 6 
definitivamente separada da irnpera&, quando esta se reencontra corn 
o imperador; e quando OS dois casais conquistam a redengäo final e se 
unem em h m o n i a .  Note-se que a igua 6 requisito indispensivel 2 pro- 
pna compra da sombra - motivo central do texto. Assim a magia ensi- 
nada pela ama i tintureira como metodo para descolar de si a sombra 
consiste em um ritual a ser executado nas proximidades de uma conen- 
teza (ou de um fogo), pois asombra 6 atraida por aquilo que flui (e aquilo 
que deita labaredas). A iigua acompanha, ainda, OS dois picos da trajet6- 
r ia de Barak: seu momento de maior infominio (em que a tintureira rea- 
liza o ritual e, junto corn a sombra, sacrifica seus filhos ainda niio nasci- 
dos), e momento de maior ventura (em que se reconcilia corn sua mu- 
Iher). No ultimo capinilo, as Quas aparecern ainda enquanro ernblerna 
da famira: OS numerosos presentes que o pescador retira do rio para Bank 
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representam urna compensacäo ao tintureiro pelas a p r a s  vividas com a 
perda da sombra pela tintureira, mas a abundbcia dessas dadivas sirn- 
boliza tambim a fertilidade com que o casal, ou antes OS dois casais, 
f o rm  agraciados ao final. 

Alkm de sua funqäo "paisagistica", caracterizada pela inatividade, 
o elemento liquido aparece ainda como fator ativo, capaz de interferir 
diretarnente no destino dos personagens. A temivel Qua dourada, ou 
igua da vida, reverenciada por todos como urna divindade suprerna, fun- 
ciona.como elemento catalisador que tem o poder de condenar e absol- 
ver, pur5car e transfomar. E como tal, 6 ela que resolve no final todos 
OS confiitos, e prove a imperak de urna sombra pr6pia. Sendo ao mesmo 
tempo fluida e ardente Cjuntando em si as duas caracteristicas que atraem 
a sombra da tintureira quando descolada), eIa 6 um "fogo liquido" 
(HOFMANNSTHAL 199 1: 85),  que reune a placidez do mar ii intensidade da 
chama. Essa dupla nanireza faz com que contenha OS atributos - bons e 
maus - da igua (simbolo de fertilidade, alimento, vida, mas tambim de 
forca bmta e funa indomivel) e do fogo (sinonimo de destmicäo, guerra, 
infemo, rnas tarnbem de purificacäo, saber, subjugacZo das forqas da 
Natureza). Se lembrarmos que na tradiqao folcl6rica a sombra sirnboliza 
a individuahdade e, especialmente, a alrna hurnana (WILPERT 1978: 22), 
a comda da sombra, täo logo se viu liberta da tintureira, rumo ao ele- 
mento fluidolflamejante sirnboliza a atra~iio do homem por esses dois 
principios, Agua e fogo, que Ihe pennitirarn sobreviver, dorninar a Natu- 
reza e erigir sua civiliza$io. 

Mais um aspecto assumido pelo elemento liquido no conto säo as 
ligrimas. Sob essa foma, a igua marca o processo de humanizaqäo da 
imperatriz: A medida que presencia o drama de Barak e descobre o que 6 
o sofrimento, ela vai assumindo traqos fisionomicos cada vez mais hu- 
manos e aprende a chorar (HOFMANNSTHAL 1991 : 59). Tambem o impera- 
dor e a tinmreira deixam-se levar pelas ligrimas, rnas apenas no final do 
texto ( H O F W S ~  199 1: 88); o pranto sela seu resgate do narcisismo 
bem como o desenvolvimento de urna postura afavel em relacäo aos 
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filhos que estäo por vir. Dos protagonistas, a iinica que nunca chora e 
perrnanece impassivel diante da dor alheia 6 a ama. Por conseguinte, a 
transfonnaqäo final da imperatriz (de fada em ser humano) reclama ne- 
cessariamente seu afasramento da ama. A separagäo das duas, muito sig- 
nificativamente. ocorre junto ao rio e por fo r~a  da interveqäo do pesca- 
dor, tarnbem ele um dos espiritos stiditos de Keikobad e alguim intima- 
mente ligado 2s iguas. 

A m a  representa o indjviduo egocentrico, possessivo, ardiloso, 
incapaz de se aperfei~oar. Enquanto a imperatriz evolui do cego egois- 
rno a generosa abnega~äo, a ama permanece incolume 2s experihcias 
vividas na casa de Barak. Seu desprezo pelos hornens näo 6 amenizado ?i 

vista de sua dor e mis&-ia. Tampouco decresce seu 6dio pelo imperador, 
pois desde o inicio anseia pela sua ruina e em nenhum mornento preten- 
de impedir que ele se transfome em pedra. Com sua ida 2 cidade dos 
homens, apenas obedeceu ao sentido literal das palavras da imperaviz - 
que lhe ordenara conseguir urna sombra quaiquer que fosse o preqo -, 
sem esclarecer-lhe o que sabia de mtemäo4: que, para anular a maldiqäo 
do talisrni, näo Ihe bastaria adquirir a sombra de aiguem, mas sena pre- 
ciso desenvolver urna sombraprbpria. A evolu@io alcancada pela impe- 
ratnz ao fim da narrativa entra, portanto, em choque corn a disposicäo da 
ama, que 6 de rejeiqäo aos sentimentos humanos adquiridos pela sua 
senhora. 

Ao lado da igua, ouuo irnportante elemento simbolico säo OS ani- 
mais. Assim como a 6gua migica capaz de curar todos os males provem 
dos contos de fadas, tambem os anirnais faiantes e inteligentes tem uma 
longa tradicäo, tanto nos contos de fadas como nas fabulas, lendas e 
rnitos. EmA mulher sern sombra, OS animais tem f i n ~ ä o  variada e distri- 
buida por diversos niveis, ora aparecendo literaimente como alimkias e 
feras, ora dotados de multiples sentidos figurados. Assirn, eles fornecem 
as fomas adotadas pela fada quando ainda possuia o taiismä e tinha o 

Confonne o inicio do s6lirno capitulo (Hom~nirmiu 1991 : especialmente 73). 
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dom da transfonna~äo; tambim aparecem nas constru~6es metaforicas 
utilizadas pelo narrador para descrever caracteristicas de personagens; e 
ainda servem Para corporificar OS espiritos dos filhos näo-nascidos, que 
aparecem como falc5o vermelho e peixes. Tal como no caso das iguas, 
OS animais n2o s2o tratados por Hofmannsrhal como parte da Natureza, 
mas como elemento simb6lico e expressäo de uma realidade abstrata. 

Desde o inicio os anirnais aparecem como p6lo contrastante em 
relaqao aos humanos. Logo ao chegar ?i cidade, a imperatriz sofre pro- 
fundo abalo ao deparar-se com as faces cruiis e impiedosas dos homens, 
mas recupera-se ao avistar o olhar manso e sibio de um mulo: o animal 
serve de reverso daquilo que o homem tem de pior. Trechos como "Mi 
viviarn aninhadas corno ratos as pessoas mais hurnildes" (HOFMANNSTHAL 
1991: 64), "encurvado como um animal de carga" (ib.: 18), "parem de 
uivar como ciies" (ib.: 67) revelarn a desumaniza$io do homem e seu 
rebaixarnento ao nivel dos bmtos: a referencia ao animal funciona como 
indicaqäo das condrgks rniseriveis e indignas a que estZo submetidos os 
habitantes dos guetos proletirios (onde vivem o tintureiro e a tintureira). 
No pximeiro caso, quando a imperatriz Se acalma ao avistar um mulo, o 
animal 6 urna instänciapositiva e benigna; no segundo, em que o narrador 
faz uso de expressöes como as citadas acirna, o animal condensa toda 
Sorte de aspectos negatives e abjetos. Em qualquer dos casos, o animal 
Seme para ressaltar urna negatividade no ser humano: ou aponta Para 
urna caracteristica rnalefica, ou para urna caracteristica benkfica que fal- 
ta ao homem para ser, justarnente, humano de fato. 

Quanto ao poder que a irnperatriz ouuora tinha, de converter-se 
em animais, ele representa a solid20 e liberdade de que usufmia na ilha 
de seu pai. Com esse poder de transfonna$io, a fada povoava o ermo 
com formas diversas (gazela, peixe, vibora, passarinho). Poroutro lado, 
dessa vida de liberdade ilimitada estiio ausentes obrigaqöes de qualquer 
tipo, e a freqüente altern550 de formas 6 associada por WUHRL (1984: 
310) a urna atitude inconstante e alheia a comprornissos. Esse estado 
isento de culpa ou consciencia produz, em CItirna insthcia, o afastamen- 

to da imperatriz da "vida real", sua incapacidade de sofrer e entender o 
sofrimento alheio, sua faIta de verdadeira comunhio corn o outro - coi- 
sas que ela teri que aprender ao longo da narrativa para que o "n6 de seu 
coraqäo seja desatado", segundo aspalavras do texto.ParaMAsso~ (1994 
58), a privaqäo da sombra 6 simbolo da continua rnutaqäo de formas, da 
incapcidade de retet um c ~ q o  ectave\, o que pnva a imperatnz do po- 
der de gerx seres de corpos estaveis (filhos). 

Os animais tarnbem säo citados em consmiq6es metafoncas que 
servem h caractex&acäo geral das personagens ou h enfase de cenos tra- 
$OS: as constantes comparacöes da arna com uma serpente revelam sua 
perfldia; a impetuosidade da tintureirae reafmada na sua compara~äo a 
um potro; a forqa e tamanho fisico de Barak s2o ressal tados quando ele 6 
chamado de leiio e elefante, da mesma forma como sua mansidiio e paci- 
Encia säo enfatizadas ao ser igualado a uma mula. De todos esses exem- 
plos, o mais insistentemente repetido 6 o da ama, cuja "careta repugnan- 
te [...I assemelhava-se realmente i cabeqa de uma serpente" 
(HOFMMANNSTHAL 1991 : 94) corn boca desdentada (ib.: 2 1,70), olhos sem 
cilios e lingua longa e fina (ib.: 57). ali& urna lingua dupla (ib.: 14), que 
se move de um Iado para outro (ib.: 70)'. Observe-se que o cariter ofidico 
da ama näo 6 simples acesshio decorativo: todas as suas atihides tem em 
vista o ludibno, a mentira, o logo. Sua presenga junto it imperatrir, espe- 
cialmente sua atuaqäo na casa de Barak aproxima-a da serpente que, na 
Biolia, tentou Adäo e Eva. Instigada pela irnperatnz a conseguir uma 
sombra a quaiquer preco, a ama apela para a vaidade, egoismo e sensua- 
lidade da tintureira, prometendo-lhe juventude etema e um amante rico, 
belo e ardente em troca de sua desistencia da maternidade. Tal como na 

Infelizmente esta alusäo il cobra perdeu-se na uadu~ao  brasileira, uma vez que 
"Doppelzüngige" (HOFMANNSTHAL 1963: 79-80), consta ai apenas corno "dissi- 
mulada" (HOFMANNSMN 1991: 14). E natural que, vendo-se forqado a opiar en- 
tre o senrido figurado e o literal, e reconhecendo ser irnperioso manter a fluencia 
da frase, o tradutor escolheu um termo que iransmite a ideia principal da palavra 
alemä, mas que, infelizmente, näo compom o segundo sentido impliciro em sua 

0 

construcäo de substantivo composto: Zunge = Ilngua; doppel = dupla. 
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Balia, a Serpente (arna) seduz a mulher (tintureira), que, por sua vez, p6e 
a perder o hornem (Barak ve frustrado o seu desejo de ter filhos) e ainda 
acamta o padecimento das geraqöes futuras (a descendencia do tintureiro 
fica fadada h desüuicäo). 

Dentre os anirnais citados no texto, o faicäo e os peixes s2o os que 
t2m o papel mais decisivo, em especial porque estäo intimamente liga- 
dos i sombra. Enquanto o fdcäo demora a revelar sua verdadeira identi- 
dade (ele 6 a corporificaq20 de um espirito), um estranho incidente logo 
no segundo capitulo ja alerta o leitor de que OS peixes sao mais do que 
simples anirnaizinhos. Recbm-chegada h casa de Barak, a ama pöe-se a 
fritar peixes; dentro em pouco a imperatriz - e somente a imperatriz - 
ouve OS bichinhos lamuriando-se: "Mäe, 6, mae, deixa-nos vir para casa!" 
(HOFMANNSTHAL 1991: 22). SO muitas e muitas phginas adiante o leitor 
comecari a perceber que esses peixes na frigideira estäo dando voz ao 
larnento dos futuros filhos do tintureiro e da tintureira, ou seja, os filhos 
que ainda iräo nascer, caso os dois venharn a ter prole. Cria-se, assim, um 
fio alinhavando o migico e o prosaico (anirnais faiantes e peixes fritos 
para o jantar), o presente e o porvir (OS nGo-nascidos manifestando-se 
aos j i  nascidos), a esfera animal e a humana (peixes expressando o de- 
sespero das crianqas). Mais tarde, quando a ama ensina 5 tintureira um 
ritual para desfazer-se da sombra, OS peixes - que incorporam os filhos 
näo-nascidos do tintureiro - säo e1emento fundamental para a reduaqäo 
da simpatia: 

" Escapariis furtivamente de casa entre o dia e a noite e iids a t i  uma 

igua Corrente. [. . . J  Daris entiio as costas ?t dgua correnie e tiraris toda 

a roupa. ficando apenas com teu pantufo no p i  esquerdo. [. . . j  Eniäo 

pegaris sete peixinhos como esses, atirnrh com a mio esquerda e por 

cima do ombro direito todos eles b Agua, e dids  trEs vezes: 'Afastai- 

vos de mim, malditos, e ide habiiar minha sombra!'" (HORIANNSMAL 
1991: 23 s.) 

Os "malditos" a serem afastados juntamente com a sombra säo OS 
filhos que ainda näo nasceram: despindo a sombra, a tintureira descarta 
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sua fertihdade e sacrifica OS näo-nascidos que ainda poderia dar ihz. A 
sfiphca dos peixes na frigideira - para que OS deixem vir para casa - 6 um 
pedido para nascer. 

Mais individualizado e com maior capacidade de intervenqao, tam- 
bim o falcäo vermelho 6 um espirito que anseia por nascer. Ele 6 um dos 
filhos em potencial do imperador e da imperatriz. Ora, essa identidade 
do falcäo torna o texto ainda mais labirintico, criando um movimento 
eliptico do tempo, ja que o pr6prio falcäo foi o fator de uni20 entre seu 
pai e sua miie: sem a intervenqäo da ave para prevenir a fuga da gazela, o 
imperador näo teria alcancado e conquistado a fada. Portanto, o filho que 
ainda estfi para ser cöncebido 6 quem cria as condicoes para que seus 
pais pudessem se conhecer e arnar. 

Essa näo 6 unica ocorSncia na histOria dessa "dobra no tempo", 
que ja aparece na carta da imperatriz, na quaI "era irnpossivel encontrar 
o ponto inicial - o firn entrela~ava-se no in'cio" (HOFMANNSMAL 1991 : 
38), bem como no tapete tecido pela filha mais veiha, cujo fio inicial era 
ligado ao fio final (ib.: 42). Em todos esses exemplos ha um elo entre o M 

inicio e o firn que funde passado, presente e futuro. Esse fluxo continuo 
permeia todo o texto e 6 a chave para compreender o enigmatico didogo 
entre o imperador e as criancas na gmta: quando ele lhes pergunta, por 
exemplo, se elas estao partindo ou retornando de viagem, um dos rneni- 
nos responde 'Tu 6 que estas 2 frente e atr& de nos!" (ib.: 44). Ora, na 
condicäo de nao-nascidos, sua concepcäo so se dari no futuro, ao passo 
que o imperador, enquanto seu progenitor, faz parte de seu passado. 

0 prdprio tempo torna-se, portanto, relativo: enquanto OS seres 
humanos estäo submetidos aos seus ditames (sofrem, envelhecem, mor- 
rem), os näo-nascidos encontram-se dissolvidos na etemidade (näo ha- 
vendo para eles diferenca entre ontem, hoje ou arnanhä). Uma vez que 
nio distinguem entre o antes e o depois, os niio-nascidos quando andam 
niio pöem um pe i frente do outro, apenas resvalam sobre o chäo. Quan- 
to i imperatriz, ela esti numa esfera intermediiria: embora o tempo näo 
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lhe imprima suas marcas (como faz no caso dos mortais comuns), eia 
tem uma percepcäo desagradiivel da passagem dos dias, que equivale a 
uma enfadonha repecicäo (ao contririo dos 60-nascidos, que näo tein 
percepgäo dguma). Para ela, o tempo 6 como uma roda girando intermi- 
navelmente sobre si mesma6. Entretanto, ja perto do fim da narrativa 
chegara um rnomento decisivo em que a imperatriz ter6 a chance de sair 
desse circulo interminivel, passando a sujeitar-se aos mesmos imperati- 
vos que OS humanos. Quando essa hora chegar, poderh ou näo conseguir 
uma sombra. Para o leitor, no entanto, mais urna vez 6 dificil perceber o 
que esta em jogo, pois uma bruma de miscirio recobre o anuncio do 
momento fatal: 

"-Ouve bern, senhora - disse o pnnieiro [dos näo-nascidos] -, as pala- 

vras de nossa mäe [a iintureira] ocorrem no rernpo e por isso sä0 

revogaveis. . . 
- . . . m s  as rrias - interveio o segundo -, as tuas ocorreno neste ins- 

tante e ser5o irrevogiveis: tua Sorte, portanto esth lanqada! 

- De que instante falas? - perguntou a imperatnz. 

- Do iinico! - disse a pequena jovern que resplandecia ao se a p m i -  

niar." (HOFMANNSIHAL 199 1 : 81) 

Aqui, como em outros trechos ja citados, fica evidente como a 
narrativa fornece informa~6es, apresentando-as, porkrn, de maneira ci- 
frada. Temas e motivos, presentes & vezes desde o inicio, säo investidos 
de cariter simb6lic0, funcionando näo como explica$es c l m ,  mas como 
sinais ou indicaqäes que, a exemplo das palavras de um oriculo, preci- 
s m  ser decifrados. Ao tecer sua extensa rede de simbolos - sombra, 
estatua viva, falcäo, peixe, iigua, n6, gruta, etc. -, Hofmannsthal apode- 
rou-se de motivos preexistentes na literatura universal, mas empregou- 
OS de modo a impnmir ern cada um desses elemeitos um significado 

Bem no inlcio da  narrativa, quando a ama desperta a impentriz, esta se queixa: 
"Por que näo me deixaste dormir? Corno devo passar todo este tempo?" 
(HO~IANNSIHAL 1991: 9) 
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proprio, personalizado, que so revela seu sentido quando perseguido pi- 
gina ap6s piigina dentro do todo. Separadamente, cada parhgrafo de A 
mnlhm sem sombra pode soar incongmente ou Sem sentido, sendo ne- 
cessiirio trazer o significado 2i tona paulatinamente, como um intricado 
quebra-cabecas que so se deixa montar passo a passo. E apenas ao seguir 
o fio da meada, que chegarnos a visualizar a trarna do tecido; 6 acompa- 
nhando OS sinais, que podemos chegar a intuir o valor de cada um desses 
motivos. 

Dessa maneira, o leitor pode gradualmente entrever, por fim, a 
ligaqäo entre todos esses elementos e a sombra. Num prirneiro momen- 
to, ela representa a matemidade, ou seja, a capacidade e a disposiqiio em 
ter filhos -6 muito relevante o fato de que o texto comeca com a chegada 
de um mensageiro de Keikobad indagando 2 ama justarnente se a irnpe- 
ratriz espera um filho e se ja l a n p  sombra. Essa relaqao entre gravidez e 
posse de sombra 6 de inicio desconhecida inclusive pela propria impera- 
triz, pois quando exigiu da arna que lhe conseguisse alguim disposto a 
vender-lhe a sornbra, näo tinha no@o de que uma sornbra obtida assim 
por comercio näo teria a faculdade de impedir a transfonnaqäo do impe- 
rador em pedra. 

E isso porque a sombra significa bem mais do que a existencia de 
um feto no ventre. Conforme explica WILPERT (1978: 95), se a sombra 
representasse täo somente fecundidade e procriaqäo, a tintureira (que se 
rebela Contra a idkia de ver seu belo corpo deformado pela gravidez) 
sesa o personagem Sem sombra, e niio a irnperahiz, de quem nunca ou- 
vimos qualquer afirmaqiio nesse sentido. W~LPERT agumenta que a som- 
bra 6 um simbolo mais complexo, que, al6m de denotar a maternidade, 
possui um feixe de rigificados cujo denorninador comurn 6 a qualidade 
de hurnano. E essa qualidade pode ser entendida de varias maneiras. Ern 
primeiro lugar, pode referir-se ao genero humano e, como tal, a sombra 
serve para diferenciar quem pertence ao mundo dos homens'(identifica- 
dos pela presenqa de urna sombra) e quem 6 sudito de Keikobad, o "prin- 
cipe dos espiritos". Corno todos OS mortais säo dotados de sombra, a 
tintureira necessanarnente tem uma, ainda que se recuse a ser mäe. 
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Ern segundo lugar, a sombra pode aplicar-se ao humano no senti- 
do de "humanithrio", compreendendo assim OS sentimentos mais nobres 
e elevados, tais como altruismo, compaixäo, generosidade, arnor ou com- 
preensäo. Quando, pois, a mensagem no talismä impöe a tarefa de con- 
seguir urna sombra, a exigencia 6 quanto ao desenvolvimento dessas 
qualjdades. Ern outras palavras, a condicäo necessjna para que o impe- 
rador näo seja petrificado, bem como o requisito para a imperatriz obter 
urna sombra, e ainda o quesito indispensivel para que auniio do tintureiro 
e da tintureira se torne fmtifera e feliz, näo 6 a sombra enquanto objeto, 
mas enquanto simbolo da comunhäo genuina do afeto e entendimento 
mais profundes, do desenvolvimento de verdadeiro calor humano. Da 
parte do imperador, a satisfacäo dessa exigencia implica em abandonar 
sua rigidez e frieza afetiva; da parte da imperatriz, em participar da natu- 
reza humana; da parte do tintureiro, em elevar-se acirna do animalesco e 
bruto; da parte da tintureira, em superar a vaidade egoista. 

Se a imperatriz e a ama näo tivessem interfendo em suas vidas, 
Barak e a tinmreira t e r i a .  simplesmente continuado sua vida conjugal 
desajustada; e a ausencia de filhos näo teria relaqao corn a sombra. Mas 
para o casal imperial a situacäo 6 outra. Sendo urna fada, a imperatriz 
nunca teve uma sombra e para si mesma nunca precisaria de urna. No 
entanto, quando o imperador desatou o talism2, atraiu sobre si a maldi- 
$20 de ser transformado em pedra caso näo pagasse i terra o tributo de 
uma sombra - urna sombra que fosse projetada pela irnperatriz, dona do 
talismä. Para satisfazer esse designio ele teria, nurn prazo de doze meses, 
de conseguir "desatar o no" do coraciio da irnperatriz, ou seja, inspirar- 
lhe calor humano, tornando-a capaz de gerar seus filhos. 

A mensagem contida no motivo da sombra 6 de confraternizaqäo 
entre os homens e deve ser lida como uma resposta 2 Primeira Guerra 
Mundia1 (19 14- 19 18), terminada um m o  antes da publicacäo de A rnulher 

sem sombra. Fazendo a sornbra encarnar o que hii de melhor no ser huma- 
no - seus sentimentos mais calorosos, a preocupaciio corn as geraqöes 
Futura e o dialogo entre OS homens - Hofmannsthal desenvolve um es- 
pecm pr6prio de associactes, diverso daquelas corn que o rema da som- 
bra havia sido tratado anteriormente na literatura. Dentre seus ancestrais 
iiterikios, o mais importante 6 o conto A hisrbvia maravilitosa de Peter 
Schfernilzf (I 8 14), do romhtico alemäo Adelbert von Chamisso, ern que o 
protagonista vende sua sombra em troca de um saquinho permanentemen- 
te cheio de moedas de ouro. A primeira - e a mais obvia - diferenca entre 
OS textos de Hofrnannsthal e de Charnisso 6 que, num caso, temos o moti- 
vo da ausencia da sombra, no outro, o motivo da perda da sombra. Mas a 
diferenca mais cmcial estl na concepcao geral dos dois textos e na forma 
de empregar a sombra. Ern Chamisso, a venda da sombra sugere a ideia do 
pacto corn o diabo, e as conseqüZncias sohdas por esse ato podern ser 
interpretadas no sentido de urna cntica social: a rejeiqäo geral de que 6 
vitima o protagonista Schlemihl equivale 2 marginalizacäo que atinge os 
jndividuos incapazes de se adaptar ao sistema de normas vigente na socie- 
dade. Esse extravio da sombra pode ser entendido como perda da respeita- 
bilidade burguesa, da honra e bom norne, da integraqäo social, da pitna 
(WILPERT 1978: 30 ss.). Entre as caracteristicas do texto de Chamisso estäo 
a critica ao materialismo e valoriza$äo do dinheiro; a figura do oursider, a 
perspectiva essencialmente pessimista. Aspecto importante a considerar 6 
o fato de o narrador contar sua histoia de forma clara, objetiva e bem 
ordenada, recorrendo ao suspense, a elementos inesperados e surpreen- 
dentes, ao apeIo h.s emq6es do leitor. Ao denominar seu texto A mulher 
sem sombra, Hofmannsthal assume explicitamente o parentesco com o 
Perer Schleinihl: alguim, mais urna vez, niio possui sombra, mas agora 
urna muiher. Os ponros de contato entre OS dojs textos väo, contudo, muito 
alim dessa alusäo implicita no tihilo, e o estudo de Gero von W e i t  exa- 
rnina a quest50 eem derallies. Mas, embora a associa@o corn Chamisso seja 
a mais manifesta, nem de ionge esgotou-se corn ela a refexencia a textos de 
outros autores e o ernprego de componentes do vasto acervo cultural que 
Hohannsthai conhecia. Sä0 especiahente abundantes seus emprkstimos 
do Romantismo, como fica claro a partir de aiguns exemplos. 
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Logo no prirneiro parigrafo, a cor do "Palgcio Azul" jb alude ao 
Romantismo: a fI or azul em Heinrich von Ofterdingen (1 802), de Novalis, 
tomou-se o simbolo de toda uma geraqäo, circrinscrevendo o anseio do 
romhtico aiemio pelo infinite, pelo inalcancivel, por tudo aquilo que 
se esconde ao longe por tris da montanha que se ergue no horizonte 
azulado. Ern A mulher sem sombrn, a moradia do imperador 6 um espa- 
qo intocado pelas agruras da vida comum, imerso em uma atmosfera de 
sonho; a cor do palicio remete, assim, a seu disianciamento do real. Re- 
mete tambim 5 esfera aristocritica que ele encerra entre suas paredes e 
que espelha o elitismo e exclusivismo que, de urna forma ou de aitra, 

säo companühados pelo Romantismo e pelo Simbolismo7. Prosseguin- 
do nessa linha, pode-se dizer que a posi$io vertical do Palicio e seu 
terraqo nas alruras recria a situaqäo da tone de marfim, que r e s o c ~ d a  o 
simbolista do mundo que ele considera torpe e impuro. Da meirna for- 
ma, a populosa cidade dos homens, que se estende em linha horizontal, 
representa justamente aquele mundo Sem estilizaq6es ou eufemismos 
que tanto interesse despertou entre OS escritores naturalistas (a inclusäo 
de aspectos do Namralismo no texto de Hofmannsthal seri retomada 
mais adiante). 

Alim da sombra, outro motivo que A mulher sem sombra compar- 
tilhacom o Romantismo 6 o da peuificacäo, ou seja, a transformacäo ern 
estitua. Nessa linha, confome aponta WÜHRL (1984: 94), bom exemplo 
de texto romhtico 6 o conto As minas de Falun (1819), de E.T.A. 
HOFFMAN-N~, em que o jovem Elis Froböm 6 enfeitiqado pela apariqäo da 

' Lernbremos aqui das palavras de Massaud Mols& (1969: 20) de "que, grosso 
nlodo, o movimento simbolista mergulha raizes no Romaniismo. Com efeito, 
alguns dos ideais rominiicos. sobreludo OS mais vagos, tiveram de aguardar o 
Simbolismo para comecar a realizx-se; por outro lado, o Simbolismo pode ser 
considerado urna espdcie de prolongamento, ou mais rigorosamente. urna etapa 
avanqada da concepqäo do mundo e dos homens inaugurada pelos rominticos." 

Hoffmann reaproveitou aqui o enredo da narrativa Uriverliofies Wederselre~i 
(1811), de Johann Peter Hebel (1760- 1826). Para a presente anilise nZo levamos 
em considemqäo o texto de Hebel por ele ser desprovido da perspecr iva subjerivista 
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rainba da montanha e, na manhä do dia de seu casamento, 6 soterrado 
por um desmoronamen to na mina. Cinqüenta anos mais tarde, por acaso 
seu corpo 6 resgatado, mas ja näo h i  em Fdun quem possa reconhecer o 
morto que, tornado em pedra, mantim a fisionornia juvenil. Por firn, 
chega urna velhnha (a noiva de outrora) e identifica o cadgver, morren- 
do ern seguida enquanto o corpo de EJis se pulveriza. Comparando-se OS 

textos de Hoffmann e Hofmannstha19, percebe-se que em ambos a 
petrificaqäo niio aniquila o sujeito mas o rnantem intacto: no conto ro- 
rnhtjco, o aspecto de Elis se conserva inalterado numa juventude eter- 
na; na narrativa posterior, a maldiq20 do talisrnä reza que apenas o corpo 
do imperador seria solidificado, continuando seu espirito vivo e capaz de 
percepqöes para todo o sempre, Num e noutro, a petrificaqäo atinge o 
individuo egoci?ntrico, inteiramente voltado sobre si mesmo e que recua 
dimte da possibilidade de se entregar a uma uni50 completa e realizada. 
Vale lembrar que o pr6pno Hofmannsthal 6 autor de um texto chamado 
A milza de Falun, uma peca teatral publicada postumamente em 1933. 

Outro motivo romhtico presente emA rn~lllzer seln soinbi-a 6 o da 
uniiio entre um humano e uma cnatura fantiscica: o imperador, um ho- 
mem, casa-se com uma fada. Lernbremos aqui de Ondina (18 ll), de 
Friedrich de La Motte Fouque, cujaprotagonista 6 um espirito elementar 
que vive nas Aguas e 6 desposada por um mortd, adquinndo assim urna 
alma - equivaknte da sombra conquistada pela imperatriz. A obtenqrio 
de alma o u  sombra ~ i g ~ c a ,  para ambas as protagonistas, sofrer uma 
evoluqäo, alcanqar algo valioso. E nos dois casos isso se torna possivel 
gracas A uniäo com um homem. Curiosamente, as duas protagonistas 
evoluem e acabarn sobrepujando o canjuge em termos humanos: Ondina, 
urna vez dotada de alma, acaba desenvolvendo urna disposic$io mais 

que 6 justamenle elemento hndamenral em A rniillier srnl sonibra, sendo tam- 
bem compartilhada pela obra de Hoffinann. 

Y Mencäo pode ser feita tambern aos contos A Estririia dc Mrii-irlore (Joseph von 
Eichendorff, 1819) e A Viriiis de llle (hosper Merirnee, 1837). Nestes dois tex- 
tos, porirn, as estatuas criam vida ao inv6s de seres hurnanos peinficarern-se. 
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arnorosa e düuista do que a do cavaleiro Huldbrand, e a imperauiz vai 
adquirindo, junto com a sombra, sentimentos bem mais generosos e com- 
passivos do que o imperador jamais fora capaz de experimentar. Tarnbem 
do ponto de vista dos personagens masculinos h i  aspectos ern comum: 
nos dois textos o mortal dernonstra distanciamento e frieza em relacao a 
sua esposa, atraindo assim sobre si uma mddi$io - na Mcilher sem sorn- 
bra, o imperador acaba convertido em estitua de pedra; em Ondina, 
Huldbrand 6 fadado i morte. Enquanto o homem 6 consumido por sua 
falta de caior humano, OS dois personagens fernininos camgam urna men- 
sagem de didiva, abnegacäo, sacrificio pelo outro. Isso inclusive 6 ressai- 
tado pelo fato de seu amor pelo homem continuar inalterado a despeito de 
todos os infortunios. A semelhanca entre ac duas heroinas pode ser consta- 
tada tambem no nivel dos pequenos episedios e passagens. Ern dado mo- 
mento, por exemplo, ambas as protagonistas veern o arnado ern apuros e 
se lancarn 2.s hguas p a a  resgati-10. Confrontando-se OS trechos, percebe- 
se ate certa similaridade na maneira de narrar: ern Fouque lemos que "Sob 
a luz do luar, as isguas f o r m  dccemente se esvaindo e, como urna pomba 
branca, Ondina mergulhou da elevaciio.. ." (Ondinn, final do capitulo 14, 
traduqäo de Karin Volobuef, a ser publicada); Hofmannsthal conta que "A 
irnperatriz deu um grito e atkou-se 2 piscina dourada, suave e ondulante; 
como um cisne com as asac erguidas, ela deslizou em direcäo ao amado." 
(HOFMANNSTHAL 1991: 84). A generosa abnegaqzo das duas heroinas per- 
mite-lhes sua reuniäo find corn o amado, e nos dois casos esse fecho ven- 
turoso E representado por urna imagem eloqüente e pdtica: Ondina aban- 
dona OS seus e, metamotfoseada em fonte, circunda a sepultura de 
Huldbrand; a imperatriz rejeita a sombra da tinnireira e, atnves desse ges- 
to de renuncia, ,mjeia a salva@io do imperador e eles "abraqaram-se sem 
palavras e suas sombras fundiram-se numa so" (ib.: 87). 

Ainda outro texto rombtico evocado pelaleitura de A mulher sem 
sumbra 6 o conto 0 vaso de oliro (18 14)) de E.T.A. HOFFMANN. Nele, a 
biblioteca quase "surrealista" do arquivista Lindhorst (irnersa em estra- 
nhos sons e perfumes, repleta de paimeiras e passarinhos zombeteiros), 
o rnito cosmog6nico de Atlhtida (palco do trigico amor de Phosphorus 
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pelo Lino Vemelho, ou ainda, do fogoso enlace entre Saiarnandra de 
Fogo e Serpente Verde), e, principalrnente, a rnirabolante paixäo do estu- 
dante Anselmo por urna cobra, que canta enroscada nos ramos de um 
sabugueiro, compöem um quadro täo extravagante que OS leitores da 
6poca o creditaram a abuso alco6lico se näo a desequilibrio mental. Hoje, 
ao invis disso, esses supostos excessos de imagina~äo elevarn HofCmann 
i categoria de pfecursor de tendencias esteticas (entre elas o Simbolis- 
mo) que so se desenvolvenam v&-ias dicadas ap6s a sua morte. 

Um desses gracejos corn a logica e a verossimilhanca tem justa- 
mente seu correlato no conto de Hofrnannsthal: a sobreposicilo de rnun- 
dos opostos nascendo da dimensäo fantktica dos textos. No Vaso cle 
ouro, o elemento rnigico tem seu contraponto numa realidade tipica- 
mente burguesa, em que cada cidadäo tem profrssäo e hibitos bem ca- 
racteristicos da sociedade da kpoca; emA lnulher sem sombra o universo 
encantado dos contos de fadas existe lad0 a lado com a reaiidade feia e 
suja dos bairros densamente povoados do proletariado pobre e sofrido. 
Alirn disso, Hofmannsthal ainda subdivide a dicotomia: de um lado, h i  
o contraste entre a esfera aristocritica do Pdicio Azul e o submundo de 
Baak e sua mulher; de outro, a distinciio entre o h b i t o  dos seres mor- 
tais (imperador, Barak) e o dos seres extraordinjrios que habitam as 
montanhas encantadas (mensageiros, arna). A duahdade assemelha-se 
aqui a um $ndulo oscilando entre dois extremos, ao passo que, em 
H o h a n n ,  ela 6 corno as duas faces de urna moeda. Isto porque ern 
Hofrnannsthal OS extrernos estäo totaimente separados um do outro, en- 
quanto ern Hoffmann o pr6pno elemento migico possui urna segunda 
identidade, ou seja, urna identidade prosaica. Assim, em A rnulher sem 
sombm, OS homens tem seu pr6prio espaco (Palicio Azul, cidade), que 
näo se cmza corn o espaqo dos espiritos (reino de Keikobad); ja em 0 
vaso de ouro a fabulosa Atlhtida nada rnais 6 do que o "outro lado" da 
banal cidade de Dresden, em cujas calcadas passeiam as donzelas 

a 

casadoiras e os honrados escrivaes e arquivistas. 

Podemos dizer que Hoffmann instala o rnaravilhoso em meio ao 
mundo red (burgu&), enquanto Hofrnannsthal transporta o mundo real 
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dos trabaihadores braqais para dentro do maravilhoso - da mesrna forma 
como ocone com o lenhador pobre nos contos de fadas. Comparados 
aos contos de fadas populares, no entanto, OS personagens prosaicos de 
Hofmannsthal tem urna funcäo mais ampla. De um lado, eles trazem 
para dentro do texto a quest20 das diferencas sociais e, por conseguinte, 
a rniskria e sofrimento que näo chegam ao retirado e asseptico Paiicio 
Azul. Sem esse ingrediente, teriamos apenas a refinada e intocivel elite 
que niio sofre nem padece quaiquer tipo de necessidade. Por outro lado, 
OS personagens prosaicos tambem estäo imbuidos da tarefa de represen- 
tar o genero humano em si, e sua ampla escala de qualidades e defeitos: 
Barak 6 rude e inculto, mas cheio de afeto e bondade; a tintureira 6 vai- 
dosa e egoista, rnas exibe graiide coragem e capacidade de decisäo. Di- 
ante dessa gama de caracteristicas, aimperatriz vai mudando sua percep- 
gäo: se antes distinguia nos homens apenas olhos "impiedosos, vorazes e 
[. . .] cheios de rnedo" (HOWNNSTHAL. 1991: 17), mais tarde, conforme 
vai aprendendo a sofrer e a compreender a dor aheia, reconhece neles a 
ternura, o perdäo, o sacrificio pela pessoa arnada. Esse contato corn o 
que hA de pior e corn o que hA de melhor nos hornens f& corn que a 
irnperatriz assurna traqos cada vez mais humanos. Sofrendo corn OS ou- 
tros e pelos outros, ela gradualmente descobre o valor da vida, e 6 isso 
que a fari conseguir a sombra que procura. 

Inicialrnente, porim, o que tanto a imperatriz como o leitor veem 
6 o lado abjeto do mundo humano. Depois da paisagem estilizada do 
Palicio Azul no primeiro capitulo, vislumbramos no capitulo seguinte o 
formigueito dos bairros de obreiros na cidade grande. A descricäo insi- 
nua um toque naturalista em meio i atmosfera sirnbolista: 

"Ninguem dava importancja 2s duas; caminhavam apressadas jun~o 3 

v h e a  do rio que cortava a grande cidade. Pela igua amarelada com- 

am Sem cessar grandes rnanchas de colora~äo escura, procedenres do 
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bairro dos tintureiros, situado logo alem da ponte; da outra margem, 

onde se lccalizavarn as casas miseriveis dos curtidores e dos peiiqueiros, 

espalhava-se o odor acre do tanino, e nas encostas do rio, esticadas em 

pequenos tarugos. as peles poslas para secar. Desle lado viviam OS fer- 

reiros e OS cravejadores, e o ar esrava impregnado pelo ~ilintar dos 

martelos a bater, pelo reflexo dos fogos abertos e pelo odor de cascos 

queimados." ( H O F M A N N ~ A L  1991: 16) 

Ap6s essa introducäo i perifefia e seus habitantes, A mullzer sein 
sornbra prossegue em seu registro da penuria nos aglornerados urbanos. 
Nos capitulos arnbientados na casa de Barak - 2 qua1 a ama e a impera- 

I 

1 triz forarn admitidas como servas -, varios trechos condm descricöes ou 

j referencias ao trabalho bracal. Alem de vermos o tintureiro manuseando 
seus grandes fardos de tecido, presenciamos ainda como a ama e a irnpe- 

i 
1 

ratriz fazem todo tipo de serviqo (antes tarefa da tintureira), incluindo 
desde cozinhar e ammar at6 bar manchas de tinta, polir metais, esfre- 
gar tinas, cubas e outros apetrechos do tintureiro (p.ex., HOFMANNSTHAL 

i 
i 

1991: 27). 
i 

0 ingnrsso nesse mundo traz consigo o feio e desagradavel, o sujo 
e repuIsivo, que se revelam em toda parte - personagens, ambientaqäo, 
cenas, dialogos. Surgem imagens verdadeirarnente grotescas, com re- 

i 
1 curso ao exagero e distoqäo, bem como a enfase nos aspectos anirnales- 

cos, na fealdade, na perversäo. Como exemplos, pode-se citar OS modos 
! desajeitados e embrutecidos do tinhireiro ou ainda a penfiria, sujeira e 

desordern que reinam em sua casa. Tambim säo dignos de nota os trEs 
imiäos de Barak, cada um corn um defeito fisico especifico -um i cor- 
cunda, outro, zaroiho e o iiltimo, maneta. Especialmente marcante 6 a 
descriqäo de um cordeiro esfolado que, da viga em que esti pendurado, 

i 
olha corn carinho pata a imperatriz. Anda outro exemplo 6 o modo com 
que a tin tureira, pouco antes de desfazer-se da sombra, se refere a uma 

! 
crianqa da vizinhanca de sua casa: 

"-Täo suja esti  a crianqa pequena que eles tem de enireg5-la ao ciio da 

casa para que a Iimpe corn suas larnbidas. No entanlo, ela 6 bela como 
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o so1 nascente! E 6 algu6m assim que estamos disposras a sacrificar." 

(HOFMANNSMAL 1991 : 64) 

0 efeito grotesco 6 criado em todos essas exemplos pelo acirnulo 
de defomiidades ou pela sobreposiqiio de aspectos contrastantes: a mal- 
dade e violencia sofridas pelo cordeiro esfolado chocam-se corn a 
afehiosidade de seu olhar; a imundicie da crianqa opöe-se i sua beleza 
celestiai. Este ultimo exempIo tem seu efeito degradante reforqado pelo 
fato de a situaqao conter uma invers20 de posicöes entre o homem e o 
animal: o ser humano, que deveria ter acesso a condicöes civilizadas de 
higiene e salubridade, 6 inferior ao cachorro, unico capaz de prover a 
crianca de asseio. A maneira corn que esse comentario da tintureira aponta 
para a corrosäo da dignidade humana faz lernbrar certas cenas do drama- 
turgo dem20 Georg BÜCHNER (1813-1837), um dos mais importantes 
antecessores do Naturaiismo e pensador preocupado corn as condicöes 
desumanas em que viviam as carnadas populareslO. 

Quanto a cenas grotescas, deve-se ainda destacar a enorme ceia com 
que Barak sqreende sua mulher (entre as coisas que leva para casa esti o 
cordeiro esfolado). A quantidade exorbitante de comestiveis, o clima de 
tumulto (aumentado pela presenca de uma turba de crianqas da vizhhan- 
ca) e a faltade higiene das pessoas e do arnbiente completam o espeticulo: 

"0 ,tintureiro dirigiu-se at6 sua mulher, abracou-a e cobriu de beijos 

sua boca e suas faces. A ama se p6s ao lad0 deles de um salto, contor- 

cendo-se de rir. Ela acorria a todos OS canlos, espezinhavaeempurrava 

as criancas que se enfiavam por todos OS lados, metendo OS dedos na 

enorme kavessa, agarrando as iascas de pinheiro em bmsa e querend0 

cutucar o cordeiro morto; o corcunda tocava a guimbarda corn uma das 

m5os e corn a outra ajudava a colocv o cordeiro no espeto; o zarolho 

vertia o vinho na bilha de bmo,  aparando corn a boca estuada o Iiquido 

l 0  Pode-se verificaresse aspecto de B~~CHNER na peca Wojlzeck, que infelizmente so 
existe em portugues numa versäo lamentavel, cheia de erros e trechos 
ininteligiveis. 
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que escorria. Sentado no chäo, diante da enorme travessa, Barak acari- 

ciava sua mulher, que ele pusera em seus joelhos, colocando-lhe na 

boca OS melhores bocados da refeiqäo. e alternava esse gesto corn bei- 

jos e Fortes abraqos. Nem reparava que ela engolia corn dificuldade a 

comida e que, diante das caricias do marido, mantinha-se n'gida qua1 

um cadaver. Corno ela comesse vagarosamente, ele passou a encher a 

boca das crianqas que o rodeavam, servindo-se a si mesmo, vez por 

outra, de pequenas porqöes, mal se dando conia do que passava." 

(HOFMANNSMAL 199 I : 34) 

A aiianca e n k  elementos eroticos (as repetidas caricias de Ba&) e 
a gula diante dos comes e bebes acentua, tal como o Naniralismo ja o 
f~era,  a foqa dos hstintos: fome e sexo säo os motores da miquina huma- 
na. A cena de comilanca no casebre de Barak conbasta vivamente corn 
outra ceia: a que os frlhos nao-nascidos do Unperador servem a seu pai em 
uma gruta dos dominios de Keikobad. Ao contrario do animalesco festim 
anterior, aqui reina um clima de Iwo, cerimonia e elegkcia, tudo perpas- 
sado pela reserva e dignidade aristocrhticas. Essas duas cenas säo 
emblemiticas, pois contem os elementos centrais na trarna desenvolvida 
no texto: enquanto o carinho de Bamk pelas criancas e seu gesto de levi- 
las ao colo da htureira representa sua atitude gerai de desejar a grrividez 
de sua mulher, estarejeita as crianqas numa clara antecipaqäo do momento 
em que desistiri de sua sombrae, por extensäo, de sua eventual maternida- 
de. Na cena da gmta, ern conbapartida, a sensaciio de fiio do imperador 
serve como r n e h r a  para sua fneza de sentimentos e sua incapacidade de 
mostrar generosidade ou afeto, ao mesmo tempo em que tambem aponta 
para a atitude prepotente e egoista do imperador frente is criangas e ado- 
lescentes que o esGo servindo - seu fascinio por eles niio 6 sinhimo de 
carinho, e sim, mero desejo de posse de aigo qua ihe parece diferente e 
inusitado. E a sensacäo gelada que Ihe sobe pelos @s funciona como uma 
espkcie de antecipacäo de sua premente transforma$io em estitua. 

Em resumo, se a ceia de Barak condensa OS aspectos animalescos 
e instintivos do homem (perspectivananiralisra), emboramostrando tarn- 
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bem o impulso afetuoso do tintureiro (que alimenta as criancas), a ceia 
do imperador compöe um quadro sofisticado de luxo e poder (perspecti- 
va simbolista), ern que sobressai tambern o carfiter tiranico e violent0 do 
imperador (que por pouco näo agride uma das criancas). As duas ceias 
sao, pois, componentes importantes para completar a caracteizaqäo dos 
protagonistas, ao mesmo tempo em que constituem dois momentos 
cruciais na trajetoria desses protagonistas. Do ponto de vista da constni- 
$20 do texto, a equivaIEncia das duas cenas corrobora a eswtura dual da 
narrativa, baseada, de um lado, na polaridade de dois mundos, e de ou- 
tro, na distribuiciio simitrica das Partes que compöem essa dualidade e a 
integram em um todo. 

6. Convergencia dos varios elernentos e motivos 

Contraste e pardelismo säo OS esteios da consm~äo simetrica do 
texto, e agem no sentido de ordenar personagens, lugares e eventos do 
enredo. Diversos säo OS exemplos presentes na narrativa responshveis 
por essa organizaqäo proportional e equilibrada. Duas vezes, por exem- 
plo, a arna 6 separada da imperatriz: no prirneiro capinilo (noflashbnck), 
quando a fada abandona a ilha de seu pai para acompanhar o imperador, 
e no uItimo capitulo, quando a fada retorna aos dominios do pai, estando 
ja o irnperador uansfomado em estitua. 

Metamorfoses e transformaqks balizam inicio, meio e fm do texto, 
distinguindo-se mudanp  graduais ou de carater mais rotineiro, e mu- 
danqas pontuais, que so ocorrem urna ßnica vez. No primeiro capitulo, 
na cena em que o imperador conhece a imperatriz, ela retorna a seu ver- 
dadeiro aspecto abandonando o corpo de gazela (aspecto fisico), enquanto 
o irnperador muda de casador para arnante (aspecto psicologico), des- 
cartando a atitude beligerante e entregando-se ao amor. No quarto capi- 
tulo, que rnarca a metade do texto, o imperador 6 convertido ern estatua 
de pedra, e no ultimo capitulo, quando OS dois esposos se reencontram, o 
imperador 6 liberto de seu corpo de.pedra. Nessa mesma ccasiäo a impe- 
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ratriz completa sua metamorfose em ser human0 e passa a ter urna 
sombra. 

As apariqoes dos näo-nascidos seguem igualmente um esquema 
simetrico (prirneiro eles se rnosuarn sob forma de animais, depois sob 
forma humana): ja nas pAginas iniciais surge o filho rnais velho do impe- 
rador como falc5o; no segundo capitulo OS filhos de Sarak manifestam- 
se como peixinhos na frigideira; mais tarde OS filhos do irnperador ser- 
vem ao pai o banquete na gruta da rnontanha; e ,  por ultimo, OS filhos de 
Bar& conversam com a imperatriz diante da mesma gruta. 

De modo simktrico ainda, falcäo e peixes propiciam, respectiva- 
mente, o surgimento do problema central (necessidade da sombra) e sua 
soluciio (obtencäo dela). A presenca do falcäo ao lado do imperador ser- 
ve de mola propulsora para toda a trama e aqäo: sem a ave, a sombra näo 
teria sido necessiria, pois o irnperador e a fada niio se teriarn unido; do 
mesmo modo, a Iamentaqiio dos peixes, ouvida pela irnperatriz, age como 
motor de sua transfomacäo: sem eles, a irnperauiz näo desenvolveria 
sentimentos humanos e, portanto, a sornbra näo teria sido conseguida. 
Nos primeiros aparecimentos dos n3o-nascidos (o falcäo no Palicio k u l ,  
OS peixes na casa de Barak), sua forma 6 a animal; quando aparecem na 
,pta da rnontanha - que, segundo WÜHRL (1984: 94), simboliza o iitero 
matern0 -, sua forma 6 humana e sua semelhanca com pai ou miie 6 
visivel. Os näo-nascidos dirigem-se ao imperador e h irnperatriz, OS dois * 
personagens mais iigados i esfera rnigica e que passam pelas transfor- 
maqöes mais dristicas. DOS dois, a imperatriz 5 quem passa de um mun- 
do para outro: prirneiro, do reino de Keikobad para o convivio dos mor- 
tais, depois, do nobre terraco imperial ao misergvel cubiculo do tintureiro. 
Ela 6 o elo entre as alturas m'sticas do Sirnbolismo e as cruezas chäs do 
Naturalismo. 

Para obter um casarnento hann6nico entre o ambiente pobre dos 
guetos e o halo migico dos contos de fadas, Hofmannsthal teve que cons- 
truir uma pon te suplernentar: uma linguagem potente, capaz de unir es- 
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Ses opostos. Assim, a escritura do texto 6 feita num nivel culto, elevado e 
poetico, mas condensado, limpo de qualquer verbosidade ou grandilo- 
quencia. Dessa forma, a narracäo clara das vicissitudes dos desafomina- 
dos coexiste corn o cariter enigmdtico da linguagem. A frase concisa, 
vigorosa e livre de pathos, e a lirnitacäo ao essencial conseguem preen- 
cher ao mesmo tempo OS WES quesitos: a singeleza do conto de fadas, a 
austerjdade do discurso naturalista, a natureza eliptica da obra sirnbo- 
lista. 

Observemos, a titulo de exemplo, como 6 em aiemäo urna das 
falas de Barak (em que deixa clara sua esperanqa de ter filhos), corn que 
se encerra sua discussäo corn a tintureira: 

'"Ich zürne der Frau nicht für ihr Reden, denn ich bin freudigen Herzens, 

müßt ihr wissen, und ich harre der Gesegneten, die da kommen."' 

(HOFMANNS~HAL 1963: 94) 

Percebe-se a escolha de um vocabulirio refinado (por exemplo, o 
verbo harren ao invis de hoffen ou erwarten, mais usuais para "espe- 
rar"), a recodncia de constni~öes corn genitivo (ich bin freudigen 
Herzens, em lugar de algo como ich binfröhlich), a organizaqao sintitica 
alinhavando muitas oraqöes subordinadas (em alemäo sempre separadas 
por virgulas). Essa expressCi0 cornplexa e elegante transmite, porem, uma 
idkia tao singela como convdm a um tintureiro grosseiro e sem instrucäo. 

Um pouco dessa sofisticaqäo de vocabulirio e constru~äo perdeu- 
se na traduqäo brasileira: 

"- Näo guardo rancor pelo que ela falou, pois tenho o coragäo alegre e, 

d preciso que saibas, espero OS benditos que viräo." (HOFMANN~HAL 

1991: 28) 

As palavras de Barak estäo de acordo corn o carhter cifrado e mi- 
gico do texto. Ern lugar de urna sentenqa que clararnente manifestasse 
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sua aspiraqao por realizaqao paternal, ele fala dos "benditos que viräo", 
I 
I ficando ao leitor a tarefa de entender a quem ele esti aludindo. 0 modo 
i. 
I 

como se refere aos fdhos, charnando-OS de aben~oados, cna uma aura 
mistica ern torno deles, e demonstra ainda a pureza e simplicidade de seu 
pensamento ao mesmo tempo que revela a ansiedade corn que aguarda 

I sua chegada. 

Barak 6,  assim, o personagem de quem emana o arnor e respeito 

1 aos nZo-naddos. Essa sua humanidade serve de complemento ao empe- 
I nho dos n5o-nascidos em sensibilizar a imperatriz e gradualmente 
! 

transfomi-la de fada em mulher. Dessa forma, ao final da narrativa, a 
imperatriz julga-se devedora de Barak, considerando a compra da som- 
bra da tintureira (e conseqüente desmiqäo dos filhos do casal) como 
uma ofensa direta ao tintureiro. Indicio mais explicito da dimenszo pro- 
fundamente humana de Barak 6 o fato de ele ser o unico personagem no 
texto corn nome pr6prio - OS outros so sao tratados como "imperador", 

1 "imperatriz" ou "fada", "ama", "tintureira", etc. Esse uaco, alias, 6 mais 
! um ponto em comurn com o jLi mencionado Woyzeck, de G. B~CHNER, em 

que so OS personagens hurnildes tem nome, enquanto OS demais säo iden- 
I 

I tificados pela sua profissio (capitäo, doutor, tamboreiro). 
I 

E forqoso reconhecer a fun@o humanizadora que o mundo obrei- 
ro exerce no texto. Graqas ao contato corn esses seres bmtos, feios e 
sujos, a mulher sem sombra e, por meio dela, o imperador tomam-se 
humanos e aprendem a dar de si, abandonando a frieza e o distanciamento 
de sua re1aqäo e entregando-se a um afeto capaz de realmente receber OS 

näo-nascidos e presented-los corn a chance de viver. Mas, como j i  fnsou 
WÜHRL (1984: 96), o aperfeicoamento que se verifica no texto 9 exclusi- 
varnente de ordern pessoal ou individual, sendo alcanqada apenas a feli- 
cidade farniliar de dois casais. Na esfera sociai ou coletiva, porim, nada 
se altera: ganhando um barco ~epleto de utensilios e mantimentos (provi- 
söes para um ano), a pobreza de Barak ser6 temporariamente amenizada, 

0 

mas a multidao de pobres que se amontoa nas ruelas da cidade continu- 
ari, tal como antes, esquecida em sua penuria e desconsolo. Sob este 
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ponto de vista, podemos dizer que a nmativa se afasta dos principios 
naturalistas, OS quais ditam a preocupa~äo corn o destino dos grupos 
(populares), ern detrimento dos sucessos do sujeito isolado. Ern funcao 
disso, WÜHRL (1984: 94) näo consegue sufocar ceno ressentimento con- 
tra Hofmannsthal, em cujo texto detecta uma maior simpatia pelos "mo- 
dos aristocriiticos" do imperador e seu arrogante falcäo vermelho do que 
pelos desfavorecidos. Segundo Wührl, 6 com a esfera da nobreza que 
Hofmannsthal se identifica e confratemiza. 

Talvez näo se pudesse esperar mesmo outra coisa de um autor que, 
como ji afirmamos paginas atris, viveu do zu que se respirava nos meios 
mais refinados da Viena da virada do s6culo. A mulher sem sombra 6 uxi 
conto de fadas que transcorre num rnundo simb6lic0, onirico e enigmi- 
tico, minuciosamente decorado em estilo urt nouveau e destinado a um 
publico de elite, de gosto apurado e exigente, para o qua1 se dirigia essen- 
cialrnente o texto sirnbolista. Mas OS enxertos que recebeu do submundo 
e que säo responsiveis por sua natureza hl'brida, mostram que 
Hofmannsthal tinha consciencia de que esse rnundo refinado tern uma 
contrapartida, a cuja presenqa insistente - mesmo que indesejivel - näo 
se poderia dar zts costas indefinidmente. 
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R E ~ C E N C I A  EM A MISSÄO DE HEINER MÜLLER 

Florian Vagen* 

Abstract: From the very beginning litercuy discourse plays a decisive role in the 
context of colonial discourse of power. Even h n a  Seghers, a progressive socialist 
authoress with a fixation on the Enlightenment, the French Revolution and the Jewish- 
Christian tradition is unable to detach herself from ihe European claim on universality. 
In a tensely opposed relationship of projection and othemess, OE "memoria" and 
intertextuality, Heiner Müller, however, understands literature in thc sense OE Emanuel 
Livina's respect for the other being as a work on differente. 

Keywords: European clairn on universality; Projection; Ottierness; Memoria; 

Intertextuality. 

Zusammenfassung: Vom Anfang an spielt im kolonialen Machtdiskurs der 
Literaturdiskurs eine entscheidende Rolle. Auch Anna Seghers als fortschrittliche, 
sozialistische Autorin kann sich mit ihrer Fixierung auf Aufklärung, Französische 
Revolution und jüdisch-christlicheTradition nicht vom europäischen Universaiismus- 
Anspmch lösen. In einem Spannungsverhältnis von Projektion und Alterität, von 
Memoria und intertextualität versteh1 Heiner Müller dagegen Literatur im Sinne von 
Emanuel Uvinas' Achtung des Anderen als Arbeit an der Differenz. 
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