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Gostaria de corne9ar por esclarecer a pertinencia de um estudo 
irnagol6gico do Brasil nos dias de hoje': corno brasileiros interessa-nos 
contribuir para 0 desenvolvirnento cultural do pars, corno pesquisadores 
da area de literatura ternos a rnao a literatura cornparada que nos permite 
trabalhar simultaneamente corn as culturas brasileira e alerna. Dentro da 
area de literatura cornparada, dispornos da irnagologiaque nos possibilita 
investigar a irnagem do Brasil que os escritores alernäes criarn ern suas 
obras. Estudarestas imagens interessa-nos, porque e preciso que saiba-
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mos 0 que 0 outro pensa de nos, para nos perguntarmos se isso e verda
de, se näo e, em que medida 0 e, se isso nos agrada, se näo nos agrada, 
por que näo nos agrada. Todas estas perguntas remetem-nos para 0 ques
tionamento de nossa identidade - um problema que, no Brasil, ainda con
tinuaem foco, sinal de que näo esta resolvido de modo satisfat6rio. Por
tanto, ao estudarmos a imagem da Brasil na literatura alemä, ou em outras 
literaturas, estamos contribuindo, realmente, para 0 enriquecimento dos 
estudos que se preocupam com a identidade cultural da nosso pais. 
Lembremo-nos que Otavio paz em Signos em rota,äo (1976) faz ques
täo de afirmar que "näo e possivel entender-nos se se esquecer de que 
somas um capitulo da hist6ria das utopias europeias". 

Vejamos, entäo, corno toda esta problematica pode surgir, toman
da corno exemplo a obra de Marie Luise Kaschnitz. 

Marie Luise Kaschnitz e umaescritora alemä deste seculo, nascida 
em 1901 em Karlsruhe efalecida em 1974 em Roma. Escreve ensaios, 
romances, pe9as radiofönicas e, sobretudo, cantos e poemas. 

Percebe-se, em sua obra, a linsia consciente pela apreensäo e com
preensäo da munda sempre da perspectiva da amor e da esperan9a e a 
tentativa bem-sucedida de representa-Io atraves de um renovado imagi
nario poetico. Tanto a postum de Marie Luise Kaschnitz ante a realidade 
passivel de seI' experimentada quanta 0 seu pr6prio fazer literario silo 
caracterizados pela reflexäo e pelacontempl39ao. Querer penetrar 0 munda 
equivale, em Marie Luise Kaschnitz, a penetrar em si mesma a procura de 
sua pr6pria identidade. 

Marie Luise Kaschnitz vive longas perfodos na Italia. Conhece va
rias pafses corno a Grecia, visita os E. U.A., 0 Norte da Äfrica, a Äsia e, 
em abri I de 1962, esta no Brasil. A obra de Marie Luise Kaschnitz esta 
perpassada par nomes de lugares, os mais variados. Näo quero falar de 
influencia, mas quero teceruma associa9äo com 0 fato de seu marido ter 
sido um farnaso arqueologo. 

As anota9öcs publicadas em que fala sobre esses lugares provem de 
outras anota9äes registradas em muitos diarios näo publicados. 0 trabalho 
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da mem6ria e, portanto, 0 imaginario da poetisa jase fazem muitopresentes 
e servern de intermediarios entre 0 registro imediato das sensa9öes1percep-
9öes presentes nos diarias, que näo chegaram ate n6s, e suas anota9öes 
publicadas mais tarde. Estas caracterizam-se inevitavelmente por uma 
reelabora9äo, marcada pela distlincia no tempo e no espa90, das sensa-
9öes/percep9äes descritas nos diarios. Nada tem a vercom relatos ou des
cri9öes de viagens, porque näo apresentam nenhum fio condutor. Tambern 
nao sao meras impressäes, porque säo invariavelmente textos muito preci
sos e pouco pinturescos. Marie Luise Kaschnitz define suas ano!a9öcs corno 
uma "cole9ao de cattöes-postais", que mostram paisagens,ja conhecidas 
suas de outras vidas, que exercem sobre ela um fascfnio enigmatico muito 
pr6prio. Säo ruas, säo pra9as, localidades descritas com muitarealidade, 
mas de modo nenhum representativas ou tfpicas. A escolha dessas paisa
gens obedece a camadas profundas de sua sensibilidade. Diz ainda que 
quadros de viagern emergem da seu interior, näo em fila, um atras da outro, 
mas confusamente, corno fotos que ninguem colou nem etiquetou e que, 
agora, se retiram de uma caixa. Acrescenta que ha, inclusive, lugares que 
ela nunca visitau, corno Estocolmo ou Aden no Mar Vermelho. Näo tem, 
portanto, lembran9a deles. No entanto, hä algo diante de seus olhos em 
Aden: ela ve torres de petr6leo, petroleiros, asfalto derretendo num calor 
insuportavel, montanhas desertas, nada da arien te pict6rico. Os navios 
movimentam-se. Ela ve-se la, num escrit6rio quente e triste, escrevendo. 
numeros, ou sentada a uma mesa de ferro, bebendo, e as horas, os dias, as 
semanas se arrastando. Corno ela chega la, corno consegue a profissäo, 
corno bebe sofregamente, ela näo sabe. Confessa que, tambern em outras 
cidades desconhecidas, experimenta existencias estranhas, das quais näo 
consegue desprender-se. Ecurioso, par exemplo, que em a1guns casos vem 
a conhecer mais tarde tais localidades e, entao, duas imagens passam a 
conviver nela: a da realidade e a da imagina9äo, sem se misturarem. Sera 
que isso tambern acontece com 0 Brasil? 

Marie Luise Kaschnitz chega aqui corno convidada especial para 
participar da Deutsche Buchausstellung (exposi9ao da livro a1emao) no 
Rio de Janeiro, em Säo Paulo, Curitiba e Porto Alegre, onde le trechos de 
suas obras. A primeira de suas Ieituras ocorre em 3 de abril de 1962 na 
Embaixada Alema no Rio; a segunda em 7 de abril de 1962 naBiblioteca 
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Municipal em Sao Paulo; a terceira em 14 de abril em Curitiba e a ultima 
em 17 de abri! em Porto Alegre. 

Desta visita ao nosso pafs nascem tambem anotagöes, publicadas 
mais tarde em prosa, evarios poemas. Sobre esta viagern ela declara 0 

seguinte: "0 pensamento sobre a viagern 11 America do Sul recentemente 
realizada me oprimiu muito. Näo senti alegriaem ver terras tao estranhas. 
Perguntava-me 0 que me esperaria nestas regiöes täo esquisitas que havia 
de encontrar e, se as formas bizarras de uma violetinha dos AI pes, em 
deterrninadas circunstancias, nao poderiam substituir a vista do Rio de 
Janeiro, ou em outras palavras, se a florzinhados Alpes nao poderia trans
mitir sentimentos igualmente fortes sobre 0 enigma da beleza". Assusta-se 
com 0 fato.de ficar sabendo que, no Brasil, fala-se portugues, pois isso 
significa que nao entendera nada do que se falar ao seu redor, nem conse
guinllercoisa alguma, 0 que a fara sentir-se uma invalida. Alem disso, 
receia nao voltar mais destagrande viagern, porque talvez possa morrer 
em terras estranhas. Näo deixa de ser oportuno lembrar, a respeito desta 
falta de entusiasmo pela viagern 11 America do Sul, uma outra anotagäo da 
escritora em que ela diz 0 seguinte: "Ja ouvi falar das torturas aplicadas a 
presos polfticos na America Latina, de olhos vazados, de orelhas corta
das, de tochas ardentes nas genit31ias. Poder-se-ia fazer um catalogo, por 
ordern de pafs ou por ordern hist6rica, do que 0 homem tem feito ao 
homem e ainda faz - enquanto que, por ocasiäo de catastrofes naturais 
corno inundagöes ou tempestades, cada um tem sempre algo a dar ao 
outro e, em todos os correios, gruda-se um cartaz dizendo 'sede caridosos 
uns paracom os outros'." Todavia, seu medo da morte tem rafzes mais 
profundas. Na verdade, 0 que Marie Luise Kaschnitz terne e 0 contato 
com 0 estrangeiro, a viveneia de inumeras experiencias estranhas que a 
poderäo levar 11 perda de sua identidade, 11 desterritorializagäo do seu eu. 
Terne, no fundo, näo ser capaz de se manter mais a mesma. 

Vejamos, agora, corno a autora retrata 0 Brasil na sua obra em 
prosa e em sua poesia. Este texto pretende abordar dois Brasis diferen
tes,cujas i magens, porem, convivem simultaneamente no imaginario da 
poetisa, embora eom graus difereneiados, diria mesmo extremos, de 
poeticidade, indo da Iinguagem prosaica 11 metäfora absoluta. 
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Dez localidades brasileiras chamam a atengao de Marie Luise 
Kaschnitz de modo especial. Säo elas 0 Rio de Janeiro, Petr6polis, Säo 
Paulo, Santos, Bertioga, Curitiba, Florian6polis, Torres, Caxias do Sul e 
Salvador. Alem destas localidades, 0 passaro bem-te-vi, 0 quartzo r6seo 
e a figura do bandeirante tambem ficam retidos na memoria da autora. 

o Rio de Janeiro, Petropolis, Säo Paulo, Santos, Curitiba, Caxias 
do Sul e Salvador estimulam os sen ti dos de Marie Luise Kaschnitz, mas, 
eu diria, com menos impacto do que os outros lugares mencionados -
Bertioga, Florianopolis e Torres. As sensagäes daf advindas transforrnam
se em percepgöes que säo arquivadas na forrna de imagens na memoria e, 
depois, säG trazidas a consciencia por sua imaginagäo reprodutora e 
registradas em prosa nos livros Wohin denn ich de 1963, Tage, Tage, 
Jahre. Aufzeichnungen de 1968, Steht noch dahin de 1979 e Orte. 
Aufzeichnungen de 1973. Sao imagens decoisas ja conhecidas mas näo 
familiares e de coisas a ela explicadas no pafs, portanto, constituem algo 
que Ihe e estranho. 

No Rio de J aneiro, onde permanece um dia em visita 1Is florestas 
que rodeiam aparte norte dacidade (deve tratar-se da floresta da Tijuca), 
näo se atreve a sair da estrada e penetrar nestes bosques porque e peri
goso. 0 olhar de Marie Luise Kaschnitz percebe, entäo, a estrada ser
penteando por entre morros bizarros, falicos, que pega praias e desce 
fngreme. Ve os arranha-ceus, encostas com barracos de lata,jardins cheios 
de arvores em flor, depois so a floresta de cipos, quente e umida, orquf
deas, cobras escuras, luzidias, penduradas, movendo a cabega. Da estra
da, aqui e ali, avistaaltarzinhos de macumba (repare-se na terrninologia 
do catolicismo para designar algo conhecido, mas näo familiar, que certa
mente Ihe e explicado). Os altarzinhos encontram-se sobre uma pedra, 
uma rafz de arvore e apresentarn uma galinha branca degolada e suja, um 
charuto e uma garrafa de cerveja pela metade e Marie Luise Kaschnitz 
comenta que os deuses dos imigrantes negros na selva protegem aque1es 
que lhes trazem oferendas, algo que tambem deve ter-lhe sido explicado. 
Tudo muito estranho, acha ela. 0 ar e pesado, quente, sem brisa nem a 
tardinha. Diz que mora num hotel em Copacabana no qual e permitido 
descer em trajes de banho, näo pelo elevador social, mas pelo elevador 
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de serviero, em meio a montes de roupa suja. Entäo e so atravessar a rua 
e ja se esta na praia! As ondas säe fortes e, na praia, gigantes robustos 
espreitam incessantemente eventuais afogados. Novamente, observa 0 

calor pesado sem brisa nem 11 tardinha nem 11 noite. 0 ar entre os arranha
ceus e sufocantemente quente. Nem do mar vem um ventinho fresco. Es
condidas na areia tremeluzem as velas que recomendam as almas perdi
das 11 senhora das aguas, que deve ser Iemanja. Percebe-se que, para dar 
expressäo 11 paisagem brasileira, nova para a poetisa, ela parte do conhe
eido e familiar europeu, modifica-o e deixa, atraves do contraste criado, 
surgir as realidades do Brasil que vislumbra. 

Amigos brasileiros levam a escritora a passear por lindas baias e 
morros. Diz ela que ve os ninhos tristes de latäo e zinco dos pob,es, 
ameaerados por chuvas, e os palacetes brancos em grandes jardins e, de 
novo, a floresta, os altares de macumba, uma galinha morta, tres charutos 
e uma garrafa de cerveja pela metade, uma estranha magia colocada nas 
raizes das mores cobertas de cipos. Acrescenta ainda que vem a conhe
cer algumas empresarias que nao se incomodam com 0 calor, trabalham 
arduamente e relaxam 11 noite em suas piscinas, e opöe a esta realidade 0 

fato de tambem saber que os moradores das favelas se revoltam quando 
se quer remove-los de la paracasas de alvenaria. Revela que leu 0 livro 
de uma negraque descreve a existencia miseravel dos pobres, ganha muito 
dinheiro, muda-se do barraco e e, depois, apedrejada. Imagino que se 
trata do livro Quarto de despejo. Didrio de umafavelada de Carolina 
de Maria deJesus traduzido para 0 alemäo em 1962 com 0 titulo Tagebuch 
der Armut. Aufzeichnungen einer brasilianischen Negerin e em 1983 
com 0 titulo Tagebuch der Armut. Das Leben in einer brasilianischen 
Favela. Observa a escritora que, no Rio, as pessoas ficam em casa corno 
numa incubadora. Isto e muito chato, pois 11 noite com temperatura amena 
corno em Roma passeia-se ate meia-noite. No sul, a noite cai corno uma 
pedra, repentinamente e com regularidade. Esta observaeräo desencade
ara tambern um poema que veremos em seguida. A poetisa vera ainda 0 

Rio mais uma vez a partir do navio de naeionalidade francesa em que 
volta 11 Europa. 0 Rio surge-lhe configurado novamente atraves dos mor
ros e das belas bafas nublanas. Marie Luise Kaschnitz sente-se adoentada 
e perrnanece a borde descansando, mas seu olhar vai seguindo e regis-
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trando 0 barulho das bombas de oleo que a incomoda, 0 movimento do 
guindaste, passando por eima dela cargas de cafe e de bananas, trazidas 
por negros favelados para 0 cais em caminhöes. E possivel que houvesse 
outras mercadorias sendo carregadas, mas a atenerao de Kaschnitz e atrafda 
apenas pelo que lhe nao e usual na Alemanha, ou seja, pelo diferente, pelo 
exotico. Por cima da moldura do edificio portmirio feio e amarelado de 
po, lembrando a arquitetura de um templo grego, observa duas pombas, 
uma preta e outra branca, enquanto no interior do predio ardem lampiöes 
azuis e homens gordos em mangas de camisa estao encostados as janelas. 
A partida nao ha musica, nem confetes: a maioria dos passageiros ja esta 
almoerando quando 0 navio comeera a se mover. Evidentemente 0 esplen
dor e a melancolia da partida de emigrantes da velha Europa ainda esta 
presente - as vezes ha despedidas definitivas! 

Petropolis surge para Marie Luise Kaschnitz corno 0 lugar onde e 
possivel respirar um pouco de ar fresco, um lugar rodeado por morros 
falicos, em que se pode ver 0 palacio imperial, e onde um escritor austri
aco, em outra passagem referido tambem corno escritor alemäo, um eu
ropeu, um imigrante, nao quis ou nao pode continuar a viver. 0 paraiso 
envenenou-o, ou as saudades da patria que so realmente conhece quem 
quis voltar e nao 0 conseguiu. Trata-se, e claro, do exilado Stefan Zweig 
que se suicida em Petropolis em 1942. 

De Sao Paulo, Marie Luise Kaschnitz leva as imagens do Butantä
uma fazenda de cobras, com um jardim subtropical, mores em flor, agua 
correndo por leitos de cimento onde se encontram os animais nao vene
nosos. A autora e seus acompanhantes observam as cavidades profun
das, debrueram-se nos pequenos muros para olhar os amontoados de rep
teis e suas casinhas de pedra. Estas cobras figuram tambem no poema 
que examinaremos logo mais. Ha pontes bonitas sobre os pequenos ria
chos. Ha exemplares especiais que se enroscam nos braeros e nos pesco
eros dos empregados, diante dos visitantes assustados que admiram a sua 
cor e seus desenhos deslumbrantes. Foi-Ihes tirado 0 veneno, portanto, 
durante um curto espaero de tempo, sao inofensivos. Observam aindacomo 
estes homens, a maioria jovens mestieros, seguram as cobras com 2 dedos 
atras da cabeera e pressionam 0 veneno que cai em taeras de vidro gota a 
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gota. Adrnirarn as eobras gigantes ernpalhadas e os grafieos nas paredes 
que mostram a evolu\;ao das doen\;as tropicais - algurnas ja erradieadas. 
Veern ainda a aranha negra, euja pieada e tao perigosa quanta a pieada 
de todas as eobras do rnundo. 

Santos e assinalada pelo clube a beira-rnare por um peda\;o de praia 
eereado por easinhas lindas e eseandalosarnente earas eorn um jardirn rieo 
ern folhagens eom eadeiras e mesinhas que tern corno ponto eentral um lugar 
para 0 fogo (que deve ser urna ehurrasqueira de alvenaria) e um buffet eorn 
alirnentos frios e quentes (que devem ser as saladas e as earnes). Marie Luise 
Kasehnitz revela em suas anota\;äes que, aqui neste clube, seu amigo Nostiz 
Ihe eonta que todas aquelas pessoas que ela ve ali no clube sao as pessoas 
mais rieas de Sao Paulo. Pede-Ihe que as olhe eorn aten\;ao, pois vai eontar
Ihe algo sobre eada uma delas. A autora desereve essas pessoas da seguinte 
rnaneira: vestern rnaiö ou biquini; algurnas sao gordas, rnas a rnaioria possui 
rnernbros fortes e bern rnassageados e, sempre que se aproxirnarn do oceano 
e rnergulharn nas ondas altas e amea\;adoras, 0 fazem sem rnedo. Seu arnigo 
expliea que todas sao imigrantes. Chegaram ao porto de San tos apenas hä 
alguns anos, nao mais do que eom 10 d61ares no balso. Ja nas prirneiras horas 
foram requisitadas e a rnaioria, gra\;as a seus eonhecirnentos lingiifstieos ou a 
sua profissao, aehou logo umemprego. Depois eolocararn ern a91io seus pr6-
prios pIanos. Este aqui abriu urna garagern. Aquele lä uma fabriea de eol
ehäes, aquele ali na mesa atras eriou um eornereio de rn6veis que eIe pr6prio, 
depois, eorne\;ou a fabriear. Asenhora de roupao amarelo entendia algurna 
eoisa de geologia e de mineralogia e agora partieipa de todas as decisöes 
ligadas as riquezas minerais do Estado. Todos com~ por especular irne
diatamente com terrenos e ainda 0 fazem. Suas elegantes esposas 0 fazem por 
eonta e luero pr6prios. Corn tudo 0 que fizerarn ganharam dinheiro, eorn 
sueata, eorn a fazenda afastada la no pe da serra do rnar, eorn 0 terreno pobre 
da cidade, onde agora se ergue um arranha-dus. E urna terra de possibilida
des ilimitadas, corno jao forarn os E. V.A., possui urna popula\(äo subdesen
volvida, ern que houve um pequeno avan\;o da alfabetiza\;ao. As pessoas do 
clube sao gente finaque foi pauperrirnae se tornou rnilionäria. Marie Luise 
Kasehnitz observa 0 jeito corno elas tornam banho de rnar, corno cornern, 
bebern vinho, corno usufruem 0 seu domingo - e aeha que, nessa hist6ria, hä 
algo que nao se eneaixa! 
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Curitiba e Caxias do Sul aparecem corno pontos refereneiais de uma 
viagern feita no dorningo de ramos, serra acirna, serra abaixo, em que a 
poetisa percorre 553 quilömetros. Passa prirneiro por florestas de pinhei
ros, depois por flarestas mistas de pinheiros, bambus e eucaliptos. Apare
cem as monoculturas de milho, as arvores escasseam e as pastagens au
mentarn. Nurna cidadezinha as rnargens do Rio Negro, Hardy - aeompa
nhante da autora - visita urna famfliaoriginariarnente alerna que aindahoje 
fala a Ifngua. Esta famflia tern urna oficina ern que se pintam figuras sacras. 
Quando a autora e seus outros acompanhantes buscarn Hardy, a farnflia 
apareee toda na varanda de madeira eorn a av6 falando suabio e as moei
nhas tem que fazer reverencia diante do cönsul geral e da poetisa. Nas 
pastagens, hä tO\1ifOS negros e fortes e Nene, de procedencia espanhola, 
nao pode deixar de ensaiar uns passos de toureiro eorn um pano eseoees. 
Os prirneiros gauchos aparecem, toeadores de gado ern pequenos eavalos, 
eom brilhantes ferragens de latao na sela e nas redeas. Um caminhao e 
enfeitado eorn ramos giganteseos. Entre as easas de madeira, em pequenas 
povoa\;öes, as pessoas trajam eares alegres. Ha apenas uma rua prineipal! 
As pessoas se visitarn nas varandas; arnarram os cavalos nas grades de 
madeira. Madeireiras, pilhas de tabuas epostos de gasolina sueedem-se 
pelo eaminho. Depois, outra vez, eentenas de quilömetros de floresta. Marie 
Luise Kaschnitz deseansa no Grand Hotel, deeafdo, eom muitas bandeiras 
coloridas, pufdas, eom urnaeromolitografiagigantesea, onde esm reprod~
zido um flamboyant - uma arvare de flores de cor de fogo. Par sobre um 
vale pitoreseo cai 0 crepusculo, rnas a viagern prossegue ainda por rnuito 
tempo. Ern Caxias do Sul sao recebidos eorn um jantartipieamente brasilei
ro: ervilhas eom peda~os de lingui~a, geleia, WienerSchnitzel gorda, sopa, 
spaghetti, arroz - tudo colocado na rnesa ao rnesmo tempo. Trata-se de 
refei~öes tfpicas do sul brasileiro. Fazern um passeio pela cidade e desse 
passeio Marie Luise Kasehnitz retem 0 barulho dos earninhäes, uma barraea 
de tiro ao alvo ern que ve um jovern pai apätico eom um bebe. Quando volta 
ao hotel, häfalta de luz eletriea, pelo que vai para 0 quarta a luz de uma vela. 

Salvador e 0 norne da prirneira cidade brasileira que chama a aten
~äo de Marie Luise Kasehnitz ainda na Alemanha. Alguem, que a leitura 
de suas anota~öes leva a crer seja 0 mesmo homern, encarregado de 
,convida-Ia a fazer muitas conferencias e a organizar as respectivas via-
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gens, oferece-Ihe por ocasiiio do convite para vir ao Brasil um livro corn 
fotos deste pafs gigantesco. Nesse livro, 0 norne Salvador, traduzido por 
"Rettung" (=salva9äo) fa-la refletir sobre 0 destino de sua viagern, por 
ela designada corno a grande viagern ao desconhecido, de onde se espera 
a realiza9äo de algo anormal, de algum milagre. Pelas informa9öes conti
das no livro, porern, ja Ihe parece irnprovavel poder visitar esta cidade, 
pois fica a 1.200 quilörnetros do Rio e ela tern medo de andar de aviäo. 
So no oitavo diade viagern, tern certeza de que 0 navio italiano em que 
estatambem näo ira parar em Salvador. Mas isso näo a decepciona, pois 
Salvador ja existe em sua irnagina9äo. Lamenta apenas näo saber nada 
sobre 0 Aleijadinho, 0 negro leproso, que esculpiu com os coutos dos 
bra90s inumeras figuras para as igrejas barrocas da Bahia - um equfvoco 
da poetisa, naturalmente, pois Neijadinho desenvolveu sua arte em Minas 
Gerais. Outras i magens da Bahia, contidas no livro sobre 0 Brasil, corno 
as carrancas do Säo Francisco, os pescadores, os arranha-ceus e as ca
sinhas em estilo barroco, as rn09as corn vasos de flores na cabe9a, dan-
9arinos corn plurnagens indfgenas, a procissäo no rnar, as palrneiras/co
queiros, säo imagens que a deixam fascinada. 

Ern suas anota9öes, Marie Luise Kaschnitz ainda se refere ao Brasil, 
de um modo geral, corno um pafs ern que näo se podem adentrar terrenos 
estranhos, ainda que a porta esteja aberta. E preciso bater, charnar, bater 
palrnas. Os donos tern 0 direito de atirar ern qualquer intruso, sem aviso. 
Convites sem data marcada säo, no Brasil, pe9as de retorica. Durante as 
conversas, cobras e escorpiöes säo tabu. Depois de utilizar 0 toilete, näo se 
pode jogar 0 papel no vaso, porque os canos säo estreitos e sempre ento
pern. Os brasileiros costumam levantar-se cedo e dei tarn-se tambem cedo 
em oposi9äo a seus vizinhos hispänicos. Manifestam forte inclina9äo ao es
piritisrno. Conta-seque aalmade um tal Sauerbruch incorporou-se em um 
cirurgiäo que, em transe, fez uma opera9äo diffci!. Um criado dirigiu-se a 
poetisa e Ihe disse cortesrnente que se näo gostasse de alguem, era so avi
sar, pois eie se encarregaria de afastar a pessoa näo grata! 

Marie Luise Kaschnitz rnenciona ainda 0 caso de um pesquisador 
de orqufdeas que se aventurou adescer de corda numa garganta para 
procurar la exemplares raros. Mal havia chegado ao fundo soltou um grito 
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lancinante e tiveram que i9a-Io imediatarnente, porque 0 lindo vale da 
floresta estava infestado de cobras venenosas. 

Ern outra passagern, a poetisa volta a falar da rnacumba e explica 
que em estado de encantarnento 0 hornem velho sai de seu corpo, este e 
depois atado corno um pacote e carregado em mäos. E rodeado por 
vasilhas que contern uma infusäo de folhas. Depois este cadaver e desern
brulhado solenemente e 0 homem novo acorda, mas ainda näo pode se 
levantare andar. Deve tratar-se de algum ritual de candomble, talvez por 
ela assistido, ou a ela narrado. 

As outras localidades - Torres, Bertioga, Florianopolis - 0 bem
te-vi, 0 quartzo roseo e a figura do bandeirante provocarn sensa9öes e 
perceP9öes que, ao serem arquivadas na memoriade Marie Luise Kaschnitz 
ern forrna de imagens, associarn-se profundamente a outras ja la existen
tes e, quando aflorarn a consciencia, trazidas pela irnagina9äo criadora ou 
produtora, apresentam-se deforrnadas, isto e, diversas partes de diferen
tes originais surgern recornpostas ern novos conjuntos constienciais signi
ficativos, inesperados, ern metaforas absolutas, corno expressäo, agora, 
do irnaginario da poetisa. Marie Luise Kaschnitz reconhece que os luga
res estrangeiros/estranhos estäo dentro de nos, irrornpern do nosso arna
go, sobrepöern-se ao que e familiar, apontarn suas cabe9as brancas de 
crocodilo no charco. Pergunta-se a escritora por que, falando ela de cor
rida de automoveis, tem diante de seus olhos outra coisa, precisarnente 
um barco a vapor arnarelo nurna laguna da costa brasileira, por que justa
rnente esta rnargern notuma tropical, näo muito longe de Santos que, alias, 
es ta presente no poerna dedicado a Bertioga? Tambern se pergunta por 
que, durante esta rnesrna conversa sobre corrida de automoveis, passam 
pe los seus olhos 0 cerniterio de Torres que vern nadando e depois se 
irnpöe sobre lajes brancas corn cranios revoltos e cobras venenosas, ima
gens que tarnbem estäo presentes ern um poerna dedicado a Torres. Diz a 
poetisa que 0 estranho e lindo e 0 estranho e triste. Marie Luise Kaschnitz, 
na verdade, esta falando de seu irnaginario riqufssirno, a que ela tern aces
so corn rnuita facilidade. 

Os poernas que escreveu sobre 0 Brasil encontram-se na obra Ein 
Wort weiter de 1965. Dentre os poernas Bertioga, Bem-te-vi, Floria-
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n6polis, Rosenquarz e Torres, escolhemos este ultimo para ilustrar, de 
uma perspectiva brasileira, 0 imagimirio da autora elevado 11 potencia 
maxima 

Torres 

Friedhof.und der jüngste Tag vorbei. 
Grabsteine umgestürzt 

. Platten gewälzt auf die Würmerseite. 
Wer hat die Skelette gerufen 
über die Dünen wohin der beinerne Zug? 
Setzen wir uns auf den Malstein 
Reden wir einerlei von was 
Eine lebendige Stimme mit einer lebendigen Stimme, 
Ein Licht zu einem Licht, 
Die Schwarznacht kommt hurtig. 
Ohne Übergang. 
Im Gras sind Schlangen. 

Torres 

Cemiterio e 0 dia do Jufzo Final passado. 
Tumbas revolvidas 
Lajes viradas do lado dos vermes. 
Quem chamou os esqueletos . 
Por sobre as dunas para onde foi 0 cortejo de ossos? 
Sentemo-nos no marco 
Falernos de qualquer coisa 
Vma voz vivacom outra voz viva, 
Vma luz para uma luz, 
A noite escura chega celere. 
Sem transi~äo. 
Na grama ha serpentes. 

Torres e, corno sabemos, 0 norne de uma cidade balnearia, locali
zada no Rio Grande do Sul, e conhecida pelas forma~öes rochosas exo-
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ticas existentes em suas praias. A paisagem rochosa e a visäo do cemite
rio da cidade, que segundo as anota~öes registradas a poetisa teve opor
tunidade de ver, constituem estfmulos externos desencadeadores da cria
<;:äo do poema em estudo, e ao mesmo tempo surgem metamorfoseados 
na representa<;:äo poetica que Marie Luise Kaschnitz lhes confere no ce
nario de um quadro apocalfptico: a paisagem poeticae ade um cemiterio, 
depois do Jufzo Final. As tumbas estäo abertas e revolvidas. Ern seguida, 
o eu do poema formula uma pergunta que revela a sua perplexidade: "Quem 
chamou os esqueletos" e "para onde foi 0 cortejo de ossos?" Trata-se de 
um Jufzo Final sui-generis. Afinal, a separa<;:äo entre bons e maus, anun
ciada naBfblia, näo ocorre no poema. 0 que observarnos e umasepara
<;:äo entre mortos e vivos. Os mortos desapareceram das tumbas. Näo se 
sabe para onde foram. Os vivos, representados pelo sujeito lfrico, fica
ram. Depois, 0 eu do poema faz umaexorta<;:äo ao lei tor para que,juntos, . 
se sentem sobre 0 marco divisorio. No poema, porem, 0 marco näo esta 
delimitando terras, mas tempos, pois no primeiro verso est,,- declarado 
que 0 dia do Jufzo Final passou. Segundo a tradi<;:äo, 0 dia do Jufzo Final 
marca 0 firn do mundo, em que os vivos e os mortos säo julgados: os bons 
säo recompensados e os maus castigados. Os bons habitaräo 0 ceu e os 
maus 0 inferno. Portanto, 0 dia do Jufzo Final marca 0 firn de um ciclo 
temporal e 0 come<;:o de outro. Corno no caso do presente poema, a sepa
ra<;:äo se efetuaentre vivos e mortos, os vivos que perrnanecem encontram
se no infcio de um novo ciclo temporal. Ern outras palavras, os vivos iniciam 
de alguma forma uma vida nova que 0 eu do poema caracteriza em seguida, 
ao fazer uma segunda exorta<;:äo ao leitor: "Falernos de qualquer coisa I 
Vma voz viva com outra voz viva, IVma luz para uma luz, IA noite escura 
chega celere." Ha um tom de advertencia neste ultimo verso, corno se a 
noite oferecesse aigum perigo inevitavel. Ora, a noite e tradicionalmente 
associada 11 morte. A seu turno, a palavra, necessariamente presente na 
conversa, que em sua concepyäo simbolica e manifesta<;:äo de vida, opäe
se 11 noite que simbolizaa morte. 0 propria eu do poema, atraves de dois 
apostos, tenta definir 0 poder da palavra: trata-se de uma voz viva, de 
uma luz. Dito de outro modo: 0 uso da palavra faz a vida manifestar-se, 
impedindo amorte, aludida pela noite. A advertencia sobre a chegada da 
noite ou da morte assurne um caräter drastico pelo fato de se lhe atribuir 
apenas uma unica e definitiva caracterfstica, a rapidez. Trata-se de uma 

Palldaemonium Gemlanicum.l1. 2, p. 47·62, 1998 59 



I 
1I 

1

1
1 

;:1 

'I , 
I 

1;1' , 
i. 

;1 
I 

, 
" aproxima9ao rapida. A noite far-se-a inesperada e imperceptivelmente, 

sem ser anunciada, corno nas regiöes tropicais. Tal peculiaridade e mani
festada atraves de um verso isolado, tambem abrupto, constitufdo apenas 
por duas palavras: "Sem transi(:äo." A dimensäo reduzida da frase con
centra 0 impacto da informa9äo que contem. E preciso, portanto, estar 
atento. 

o poema termina pelo verso seguinte, expressando umaconstata9äo: 
"Na grama Iui serpentes," Trata-se igualmente de um verso isolado, nao 
s6 por causa da pontu~ao - esta entre dois pontos finais - mas, sobretudo, 
porque 0 Harne entre eIe e 0 resto do poemaesta fora do alcance imediato, 
e s6 pode ser encontrado no extenso campo de significa96es simb61icas 
que 0 vocabulo serpente evoca. Entre tantos significados ambivalentes, e 
aqui e preciso lembrarmo-nos de que Marie Luise Kaschnitz tem uma for
m~o cat6lica, podemos explorar 0 do perigo, presente naBfblia no texto 
referente ao parafso. E a serpente tan<itica e er6tica. Por um lado, elaevoca 
amorte, se considerarmos a simbologia da expulsao do homem do eden e 
de seu afastamento de Deus devido 11 tenta9äo da serpente; mas tambem 
vida, se pensarmos nos esfor90s posteriores do homem para superar as 
suas limi~öes e para conhecer 0 cosmos. Ern outras palavras, amorte e a 
vidasäo duas faces de uma mesma realidade e estäo simbolicamente plas
madas na figura da serpente. 

Ao suceder dos signos morte-vida-luz-noite, manifesto no poema, 
se junta a presen9a das serpentes, conotando 0 perigo da morte, mas 
tarnbem a possibilidade de vida que e assegurada atraves da articula9ao 
da conversa. Assim, 0 significado de palavra e de vida se justap6em, e 
quando 0 significado de palavra e de vida se justap6em somos remeti
dos 11 n09ao da palavra inaugural, da palavra di vina: "No come90 era 0 
verbo". 0 poema tematiza, desta forma, 0 poder da palavra, mais preci
samente 0 poder da palavra poetica, e fa-la assemelhar-se ao Verbo bf
blico ou ao mito no sentido primeiro que os gregos Ihe atribufram na 
Teogonia de Hesfodo: a palavra que da sentido ao mundo. Ao estabele
cer tal paralelismo, 0 poema - e por extensäo 0 espa90 brasileiro repre
sentado por Torres - evoca imagens dos tempos primordiais, quando 0 
Caos cede lugar 11 Ordern atraves da articula9äo da Palavra. 0 Brasil 
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surge, neste poema, num tempo imediatamente posterior ao Jufzo Final 
evocador do Caos primordial, porem, a caminho do estabelecimento da 
Ordern pela instaura9äo da palavra, da palavra poetica. 0 Brasil e em
pregado corno metafora do nada que e tudo. 0 Brasil e, aqui, uma meta
fora absoluta. 

Embora tenhamos observado que um estrangeiro, neste caso Marie 
Luise Kaschnitz, ao nos ver in loco, distingue-nos, sobretudo, pelo que 
ternos de diferente, 0 que e natural, e 0 diferente, no nosso caso, se ca
racterize do ponto de vistasocial corno pobre, corno primitivo, subdesen
volvido e, do ponto de vista ffsico, corno uma terra de paisagem linda, de 
mil possibilidades, mas tambemainda primordial e selvatica,jae possfvel 
perceber, nessas anota9öes, imagens mftico-ancestrais do Brasil corno a 
do Eldorado, do continente intocado - ultimo vestfgio do come90 do 
mundo. Assim, de um lado, Marie Luise Kaschnitz apresenta-nos, em 
suas anota9öes, um Brasil real com toques mfticos; de outro lado, em suas 
poesias', um Brasil mftico com toques de realidade. 

Dito de outro modo, a tentativa de explicar 0 Brasil, de Ihe dar uma 
imagem, e um processo complicado: come9a ao tempo da descoberta e 
da coloniza9äo, quando a imagem do pafs e do continente e construfda 
por europeus conquistadores e colonizadores que, de volta a Europa, a 
tomam conhecida por la, passando esta imagem europeia de gera9äo em 
gera9äo. As gera96es europeias que imigram para 0 Brasil, ou simples
mente 0 visitam, trazem, entäo, essas imagens consigo e näo sabemos, 
isto e, näo existem estudos que mostrem em que medida as modificarn ou 
mantem. No caso de Kaschnitz, e certo que corno europeia deve ter ou
vido falar, em algum momento de sua vida, do Brasil mftico. Alem disso, 
verificamos que as pessoas que a recebem no Brasil, de fala alemä, cor
roboram essas imagens mftico-ancestrais brasileiras de Eldorado, de ter
ra de mil possibilidades, onde se chega pobre e se fica rico. A imagem 
arquetfpica do Brasil, vinda daEuropa, reafirmada no Brasil, volta 11 Eu
ropa via obra de Kaschnitz, entre outros, fechando um ciclo vicioso, pas
sfvel de ser quebrado apenas atraves de multiplas pesquisas, que tragam a 

2 Sobre as outras poesias consulte-sc SOUSA 1996. 
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luz esse proeesso e pennitarn ao brasileiro ter eonseieneia do jogo de 
espelhos em que sua imagem e manipulada. A conseientizagäo ampla
mente divulgada desse proeesso pode ter, ereio eu, ate mesmo eonse
qüeneias polftieas e econömieas no plano das relag5es pessoais envolvendo 
negociag5es, na medida em que sera possfvel a eada um entender eom que 
annas ideol6gieas 0 outro negoeia, e eseolher 0 que quer para eie. 
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A ETNOPOESIA DE HUBERT FICHTE 

Ruth Röhl* 

Abstract: This paper is meant to be an introduction to the works of Huber! Fichte. 
It presents same passages frorn his texts Lhat help to understand his ethnopoetics. 

Keywords: Huber! Fichte; Homosexuality; Ethnopoetics. 

Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz ist als eine Einführung in Hubert 
Fichtes Werke gedacht. Er stellt einige Texlpassagen vor, die zum Verständnis seiner 
Ethnopoesie beitragen. 

Stichwörter: Hubert Fichte; Homosexualität; Ethnopocsie. 

Palavras-chave: Hubert Fichte; Homossexualidade; Etnopoesia. 

Hubert Fichte e um escritor sensfvel, crftico, irreverente: "Ich 
bin ein Mischling ersten Grades, ein uneheliches Kind und nun auch 
noch schwul." (Sou um mestigo de primeiro grau, filho de mäe sol
teira e ainda por cima viado.) 

Näo obstante a gama de fonnas e conte6dos varios, a obra de 
Fichte mostra grande coerencia interna. No fundo, seu tema central e 
o homern, seus sentimentos e desejos reprimidos, seus impulsos irra
cionais, bem corno seu anseio por transcender a realidade - pela ma
gia, pela experiencia extatica ou por excessos de todo tipo. 

*' A autara 6 profcssora livre-dacente da Departamenta de Letras Modemas, Area de Ale
maa, da USP. 
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