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resumo 
 
 

O presente trabalho incide sobre o recurso à intertextualidade no drama 
Blaubart – Hoffnung der Frauen (1999) de Dea Loher. Depois de uma 
apresentação do conto La Barbe bleue de Perrault e de algumas 
considerações sobre a tradição popular do conto do Barba-Azul, é traçada uma 
breve história do assunto do Barba-Azul na literatura de expressão alemã. 
Feita esta contextualização, os capítulos seguintes são dedicados ao drama 
Blaubart – Hoffnung der Frauen. A perspectiva de abordagem privilegiada foi a 
da análise dos diferentes fios de intertextualidade que se entrelaçam neste 
texto e que, como procuro mostrar, se enquadram numa estratégia geral de 
provocação e de subversão.  
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abstract 
 
 

The following study analysis the use of intertextuality in the drama Blaubart – 
Hoffnung der Frauen (1999), written by Dea Loher. After a presentation of the 
fairy tale La Barbe bleue by Perrault and some considerations on the tradition 
of Bluebeard’s fairy tale, you will find a short overview on the theme ‘Bluebeard’ 
in German literature. The following chapters are dedicated to the drama 
Blaubart – Hoffnung der Frauen. A special attention was given to the analysis 
of the different intertextualities which can be found in this text and, and which, 
as I will try to show, are interwoven in a general strategy of provocation and 
subversion.        
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Introdução 

 

O presente trabalho incide sobre o texto dramático Blaubart – Hoffnung der Frauen 

da autora alemã Dea Loher, que estreou em 1997, em Munique, no Bayerisches 

Staatsschauspielhaus, e foi publicado pela primeira vez no ano de 1999. No seminário 

semestral “Temas de literatura de expressão alemã”, integrado no Mestrado em Estudos 

Alemães e regido pela Prof.ª Doutora Maria Teresa Cortez, o programa centrou-se em 

“Figuras e motivos do conto popular na literatura contemporânea de expressão alemã”. 

Neste seminário analisaram-se vários contos populares – O Príncipe Sapo, A Bela 

Adormecida, Branca de Neve e O Barba-Azul – em versões de vários coleccionadores, 

bem como um conjunto de recriações literárias desses contos por autores 

contemporâneos.  

De entre os textos abordados no núcleo dedicado ao Barba-Azul interessou-me, 

particularmente, o drama Blaubart – Hoffnung der Frauen de Dea Loher. A ruptura de 

Dea Loher com a figura-padrão do Barba-Azul como o marido “sobredimensionado”, 

poderoso, despótico e distante, e, por outro lado, a preservação de uma relação de 

proximidade do drama para com a tradição popular do conto do Barba-Azul constituem 

atractivos de peso no texto de Dea Loher. Em Blaubart – Hoffnung der Frauen, Dea 

Loher recupera a tríade violência – sexo – sangue dos contos populares, subvertendo a 

as relações de gender de uma maneira surpreendente.1  

Para além disso, a confluência neste drama de vários fios de intertextualidade, que 

se entretecem numa rede complexa é igualmente estimulante. De entre esses textos 

destacam-se La Barbe bleue de Charles Perrault e Mörder Hoffnung der Frauen de 

Oskar Kokoscha. Mas os jogos intertextuais estendem-se a muitos outros textos e 

entrecruzam-se com ligações intermediais num drama que funciona como “câmara de 

                                                 
1 Carl-Heinz Mallet, no seu estudo Kopf ab! Gewalt im Märchen, de 1985, afirmou que a constelação 
violência – sexo – sangue sempre foi um dos atractivos dos contos populares do Barba-Azul: “Hörer, 
Leser und Zuschauer reagierten und reagieren immer noch mit großem Interesse auf diese bewährte 
Mischung aus Sex und Gewalt. Geschichten, die davon handeln, gehörten schon zum Repertoire der 
Moritatensänger. Sie sind der Inhalt vieler sogenannten Küchenlieder; die ersten preiswerten graphischen 
Druckerzeugnisse, die Bilderbögen, berichteten – vom 15. Jahrhundert an – mit Vorliebe von Derartigem, 
und als ‚Sex and Crime‘ erfreut sich dieses Thema in unseren modernen Medien ebenfalls ungebrochener 
Beliebtheit. Das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Blaubart-Märchen so bekannt 
geworden sind und sich zuzeiten in Windeseile verbreitet haben – mündlich, in Groschen-Pamphleten, 
fliegenden Blättern und in literarischen Bearbeitungen“ (Mallet, 1985: 198). Dea Loher reencena essa 
constelação à luz da sociedade de hoje. Assim também o diz Sandra Umathum: “Dea Loher hat die 
Abhängigkeit und den Kampf der Geschlechter als uraltes Thema der Kunst aufs Neue bearbeitet“ 
(Umathum, 2005).  
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ecos”, como “caixa de ressonâncias”, na acepção de Roland Barthes. Esta rede de 

intertextualidades é estruturante aos mais diferentes níveis, mas raros foram os estudos 

até agora publicados sobre Blaubart – Hoffnung der Frauen que se debruçaram sobre 

ela. Só Birte Giesler, no seu artigo “Täter und Opfer in Gender Trouble: Subversion von 

Geschlechtertypen in Dea Lohers Stück Blaubart – Hoffnung der Frauen“ (1997), se 

centra na questão das intertextualidades em Blaubart – Hoffnung der Frauen, muito 

embora não explore os cruzamentos que se estabelecem entre os vários textos de 

referência convocados por Dea Loher e o “diálogo” entre eles. Os outros raros estudos  

dedicados especificamente a Blaubart- Hoffnung der Frauen, muito embora refiram a 

importância da intertextualidade no drama, limitam-se a considerações breves sobre a 

relação com o conto popular do Barba-Azul e, mais pontualmente ainda, com o 

“Schauspiel” Mörder Hoffnung der Frauen de Kokoschka, mas, é claro, sem analisarem 

o panorama mais vasto de entrecruzamentos de alusões, citações e paráfrases.  

Tal é o caso do capítulo dedicado a Blaubart – Hoffnung der Frauen no livro Das 

Theater von Dea Loher: Brecht und (k)ein Ende (2006) de Birgit Haas. Neste capítulo, 

Haas analisa várias técnicas do teatro brechtiano que, em sua opinião, Loher recupera 

no seu Blaubart, e enquadra o texto na tradição do teatro político, a meu ver, de uma 

forma algo artificial e radical, como, aliás, acontece relativamente a outros dramas da 

mesma autora.2 

O artigo de Giesler e este capítulo de Haas são os únicos contributos específicos 

sobre Blaubart – Hoffnung der Frauen até hoje vindos a lume. Foram, é certo, 

publicados alguns artigos de carácter mais geral sobre a obra de Loher, entre eles 

“Unglückliche Utopisten” (2005) de Sandra Umathum, muito útil e enriquecedor na 

análise de tendências na produção dramático-teatral da autora, mas, naturalmente, muito 

sucinto nas considerações sobre os diferentes textos.  

Destacaria ainda a dissertação de Mestrado de Maria Ângela Moreira Limas sobre 

As (des)venturas de Jasão no romance Medea. Stimmen (1996) de Christa Wolf e no 

drama Manhattan Medea (1999) de Dea Loher (2008), que dá uma importante achega 

                                                 
2  Dea Loher não se vê como autora de teatro político. Numa entrevista dada a Petr Stedron (2004), a 
comenta, a propósito da justeza dessa „catalogação“: “Natürlich wird jeder Theatertext genauso wie jede 
Inszenierung die Haltung des Autors und des Regisseurs und eine bestimmte Weltansicht widerspiegeln. 
Aber schließlich reden wir von Kunst, nicht von politischer Agitation oder einem Essay. Es gibt aber 
keine Legitimation für Kunst außer der persönlichen Notwendigkeit, zu tun, was man tun zu müssen 
glaubt“. (Stedron, 2004: 271) 
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ao estudo do teatro de Dea Loher. E não poderia deixar de mencionar, pela riqueza dos 

materiais coligidos, o livro Dea Loher und das Schauspiel Hannover (1998), sob 

orientação de Brigitta Weber, que reúne recensões e entrevistas relativas a várias peças 

da autora, entre elas Blaubart – Hoffnung der Frauen. Nesta compilação é de colocar 

em especial evidência o artigo “Du sollst deiner Sehnsucht nicht nachgeben… Notizen 

zu Dea Lohers Text Blaubart – Hoffnung der Frauen” de Marion Tiedke, que apresenta 

uma síntese clara e precisa de diversos aspectos relativos à encenação do drama de 

Loher. 

De qualquer forma, o Barba-Azul de Dea Loher ainda pouco está investigado e, 

dada a sua originalidade, bem como as suas qualidades literárias e dramático-teatrais, 

pareceu-me merecer um estudo mais aprofundado que me propus fazer e que agora 

apresento. 

No sentido de uma melhor contextualização e enquadramento de Blaubart – 

Hoffnung der Frauen, farei anteceder os capítulos dedicados ao estudo das 

intertextualidades no drama de dois capítulos de carácter introdutório. O primeiro será 

dedicado ao conto popular La Barbe bleue de Charles Perrault, de 1697, já que este 

parece ser a grande referência do texto de Dea Loher. Para esta apresentação consultei a 

bibliografia disponível sobre os contos de Perrault, de entre a qual destaco a obra Les 

Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires (1989) de Marc Soriano, o 

estudo Du sang et du sexe dans les contes de Perrault, de Jean Pierre Mothe, de 1999, 

assim como Grimm et Perrault, histoire, structure, mise en texte des contes (1978), de 

Lilyane Mourey. 

Segue-se uma breve exposição sobre o assunto Barba-Azul na literatura alemã, que 

terá em atenção os contos populares alemães do Barba-Azul bem como as mais 

importantes recriações e reescritas até à década de 90 do século XX. Nos últimos anos 

foram publicados vários estudos sobre a figura do Barba-Azul na literatura alemã, nos 

quais me baseio para este capítulo. De entre eles destacaria o estudo de Mererid Puw 

Davies com o título The Tale of Bluebird in German Literature. From the Eighteenth 

Century to the Present, do ano de 2001, que aborda selectivamente textos literários que 

recuperam o assunto Barba-Azul, desde o século XVIII até aos dias de hoje. O livro 

Blaubarts Geheimnis de Hartwig Suhrbier, do ano de 1987, inclui uma estudo rico em 

materiais e informações sobre o assunto do Barba-Azul ao longo dos tempos. Outro 

estudo importante no qual me baseei é o trabalho de Monika Szczepaniak Männer in 
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Blau. Blaubart-Bilder in der deutschsprachigen Literatur, de 2005, que oferece uma 

panorâmica das recriações do mito do Barba-Azul na literatura de expressão alemã, 

centrada particularmente em questões de gender. No quadro da bibliografia crítica de 

carácter “antológico” sobre o assunto Barba-Azul na literatura, gostaria ainda de 

mencionar Don Juan und Blaubart. Erotische Serientäter in der Literatur, de 1999, um 

estudo no qual Jürgen Wertheimer confronta releituras e reescritas dos mitos literários 

de Don Juan e do Barba-Azul em diferentes períodos.  

Finda esta contextualização diacrónica sobre o assunto Barba-Azul na literatura de 

expressão alemã, passarei a uma pequena apresentação da autora Dea Loher e da sua 

obra, que será seguida de um capítulo de apresentação de Blaubart – Hoffnung der 

Frauen. Este capítulo tem como principal objectivo oferecer uma visão geral da 

história, da constelação de personagens e de aspectos de composição dramática, de 

forma a poder depois, de forma selectiva, estudar mais aprofundamente os jogos 

intertextuais no drama, estudo esse que constitui o corpo principal deste trabalho.  

Para este capítulo de apresentação foram particularmente úteis os trabalhos sobre 

teoria do drama de Manfred Pfister – Das Drama (1988) – e de Hans-Thies Lehmann –

Postdramatisches Theater (2005). Na verdade, o drama de Loher joga com várias 

tradições dramáticas e teatrais que procurarei colocar em evidência.  

Na apresentação e análise dos jogos intertextuais do drama Blaubart – Hoffnung der 

Frauen merecerão particular destaque, em diferentes subcapítulos, os que têm como 

textos de referência os contos populares do Barba-Azul, que abordarei destacando 

desconstruções de gender, bem como o drama Mörder Hoffnung der Frauen de Oskar 

Kokoschka. No que se refere a este último texto e à relação com o drama de Loher, 

confrontarei em particular a dialéctica da entrega e da libertação e a luta entre os sexos. 

Para a interpretação de Mörder Hoffnung der Frauen revelou-se extremamente útil a 

consulta do estudo Oskar Kokoschka, the painter as playwright (1982) de Henry 

Schvey, que oferece uma análise muito completa e fundamentada do drama de 

Kokoschka, pondo em evidência a luta entre os sexos. 3  O artigo “Murderer, the 

Women’s Hope”, de Dorothy Pam, publicado em 1975 em The Drama, completa a 

visão global apresentada por Schvey. A relação entre sexos é também tratada com 

grande acuidade no artigo de Gerlind Frink “‘Mörder, Hoffnung der Frauen’. Zur 

Geschlechterbeziehung in Kokoschkas Einakter”, publicado na revista 
                                                 
3 As ilustrações incluídas neste trabalho foram igualmente retiradas da obra referida. 
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TheaterZeitSchrift no ano de 1989. O artigo “Kokoschkas ‘Mörder Hoffnung der 

Frauen’”, de Georg Jäger, vindo a lume na Germanisch-Romanische Monatsschrift  

(1982), assim como o estudo Rebellion für das Leben, de Michael Andreas Kirner, de 

1992, foram também muito enriquecedores na análise que oferecem do enquadramento 

ideológico de Mörder Hoffnung der Frauen, marcado pelas teorias de Otto Weiniger e 

Johann Jakob Bachofen.    

Em subcapítulos autónomos tratarei ainda a intertextualidade com o conto 

Aschenputtel dos Irmãos Grimm, a relação arquitextual do drama de Dea Loher com o 

conto maravilhoso popular e a citação do poema A une passante (1861) de Charles 

Baudelaire. No último subcapítulo oferecerei uma breve apreciação sobre outros ecos de 

intertextualidade, mais pontuais, que podem ser encontrados em Blaubart – Hoffnung 

der Frauen. A análise proposta procura, no fundo, desenlaçar os diferentes fios de 

intertextualidade entretecidos por Dea Loher, tornando visível a “teia” de relações 

literárias estabelecidas pela autora.   

No que se refere à fundamentação teórica no domínio da intertextualidade e da 

intermedialidade baseio-me especialmente em Intertextualität und Markierung (1996) 

de Wolfgang Helbig e Intertextualität. Aspekte einer rezeptionsorientierten Konzeption 

(1993) de Susanne Holthuis, bem como no livro Intermedialität (1992) de Irina 

Rajewsky. De entre os muitos estudos que têm vindo a ser publicados nos domínios da 

intertextualidade e da intermedialidade, os que acabei de referir parecem-me ser 

particularmente consistentes, designadamente em termos de categorizações das relações 

intertextuais / intermediais. 

 O trabalho finaliza com um capítulo reservado às considerações finais, que farei 

seguir da indicação da bibliografia consultada e de anexos com listagens das várias 

encenações de Blaubart – Hoffnung der Frauen ao longo dos últimos anos. Estas 

listagens pareceram-me importantes para dar testemunho do grande interesse nacional e 

internacional que o drama de Dea Loher mereceu e continua a merecer junto de 

encenadores e do público teatral.   
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1. O conto La Barbe bleue de Perrault 
 

O escritor francês Charles Perrault é o primeiro autor a trazer a figura do Barba-

Azul para a literatura. La Barbe bleue é o terceiro de oito contos da colecção Histoires 

ou contes du temps passé,4 publicada em Paris, em 1697. O manuscrito desta colecção, 

datado de 1695, trazia inicialmente o título Contes de ma mère l’Oie, que mais tarde foi 

retirado por Perrault.5 Estudos já realizados sobre o Barba-Azul apontam claramente 

para a existência de uma tradição deste conto na literatura popular anterior à edição das 

Histoires ou contes du temps passé de Perrault, o que nos permite concluir que o 

escritor se baseou em fontes da tradição oral.6 

Sobretudo no séc. XIX houve muitas especulações sobre eventuais modelos 

históricos de Barba-Azul.7 No entanto, hoje em dia os investigadores afastaram em 

                                                 
4 Os outros contos desta colecção são: La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge; Le Maître 
Chat ou le Chat botté; Les Fées; Cendrillon ou la petite pantoufle de verre; Riquet à la houppe e Le Petit 
Poucet. 
5 Jean-Pierre Collinet explica a retirada deste título por parte de Perrault: “Disons, au passage, un mot de 
cette dénomination. Elle n’apparait qu’en tête du manuscrit partiel de 1695 et, sous la forme d’une 
inscription, dans la gravure servant de frontispice à l’édition originale. Perrault semble avoir envisagé de 
donner à son recueil ce titre qu’il n’a finalement pas retenu, sans doute à cause de sa nuance dépréciative, 
attesté par les Dictionnaires du temps”, (Collinet, 1981: 25). A designação continuou contudo a constar 
de um gravura que decora o frontispício da primeira edição e a colecção difundiu-se como Contes de ma 
mère l’Oie. 
6 Como refere Marc Sopriano, não se conhece uma fonte escrita da história do Barba-Azul anterior a este 
conto de Perrault: “Personne, à vrai dire, ne prétend sérieusement que La Barbe-Bleue pourrait venir de 
sources écrites. Bien sûr, notre conteur a pu lire Les Grandes Chroniques d’Alain Bouchard, parues à 
Nantes en 1531. Peut-être se souvient-il aussi de L’Histoire de Saint Gildas qui fait partie de La Vie des 
saints de Bretagne d’Albert le Grand. Mais ces ressemblances sont bien incertaines; la source la plus 
probable, tous les commentateurs sont d’accord sur ce point, c’est la version de voie orale que l’on 
racontait à l’époque.” (Soriano, 1989: 161) 
7 No fim do séc. XIX, surgiram várias tentativas de ligar a figura do Barba-Azul à figura histórica de 
Gilles de Rais, um marechal nobre bretão do século XV, condenado à morte em 1440 por práticas de 
satanismo e assassínio de várias crianças. Esta ligação perdeu, no entanto, segundo Marc Soriano e como 
comenta Pierre Sanintyves, qualquer relevância: "Il est certain que la légende bretonne s’est emparée de 
Gilles de Rais et que ce malheureux est connu dans tout le pays sous le nom de Barbe-Bleue. Dans le 
pays nantais tous les châteaux, sans propriétaires connus, sont ceux de Gilles de Rais. Les paysans de 
Champtocé et Champtoceaux (Maine-et-Loire) disent que les châteaux en ruine ont appartenu à Barbe-
Bleue. Les récits populaires n’ont pas oublié ses crimes, ils en ont même enrichi la liste. A Tiffauges on 
montre non seulement la chambre où il égorgeait ses petites victimes mais dans un ancien château celle 
où il pendait ses femmes. Pendant longtemps en prétendit posséder dans l’ancienne église de Saint-
Nicolas une pierre tombale sous laquelle, disait-on, elles étaient enterrées, et qui portait sculptés, sept 
ronds égaux. Sept beaux arbres funéraires voisins d’une chapelle du château ruiné de Verrières 
commémoraient aussi leur souvenir. Michelet assure que pour l’honneur de la famille de Rais on a 
remplacé son nom par celui du partisan anglais Blue Beard. En réalité le conte de Barbe-Bleue courait 
bien avant que Gilles de Rais fut né, et ce n’est pas une raison parce que la tradition populaire a parfois 
confondu les deux personnages pour en conclure que notre récit est d’origine historique. Non seulement il 
existe de nombreuses versions européens qu’il semble difficile de rattacher à la version bretonne mais il 
faut reconnaître que le triste maréchal fut au demeurant un époux correct […] La légende qui mêle 
l’histoire de Gilles de Rais à celle de Barbe-Bleue paraît s’être formée en Anjou et très probablement vers 



 

14 
 

geral a hipótese de o Barba-Azul e a sua história se ligarem directamente a uma figura e 

a acontecimentos reais. O Barba-Azul é pois, de acordo com o estado actual de 

investigação, fruto da inventio, sendo o texto de Perrault a primeira versão escrita 

conhecida. La Barbe bleue de Perrault influenciou decisivamente toda a posterior 

tradição do conto popular, marcando também internacionalmente o assunto literário 

Barba-Azul. 

Charles Perrault publicou as Histoires ou contes du temps passé no final do 

século XVII, dedicando-as à sobrinha do Rei Luís XIV, Mademoiselle Elisabeth-

Charlotte d’Orleans, de dezanove anos, filha da alemã Liselotte von der Pfalz. Os 

contos perpetuaram-se assim como textos apropriados para leitura dos mais novos com 

algum objectivo de orientação em termos de educação (cf. Röhrich, 2002: 18). Todavia, 

a recepção dos contos de Perrault à data da sua publicação não se circunscreveu a um 

público-leitor infanto-juvenil. A colecção de Perrault surgiu numa época marcada por 

um enorme interesse por contes de fées, como explica Lilyane Mourey: 

 

La mode des contes de fées est née d’un besoin : le public «instruit » 

(noblesse et bourgeoisie) était las des « longs » romans précieux et cette mode, par 

son caractère « éruptif », est symptomatique de cette lassitude. Il convenait de 

trouver un genre « plaisant » (le conte présentait l’avantage d’être un récit bref où 

l’imagination s’exerçait avec facilité et brillant) qui ait sa place dans les 

divertissements de salons, dans les conversations du monde «galant», car la vie 

mondaine était d’une importance déterminante dans la vie intellectuelle du XVIIe 

siècle (Mourey, [s.d.]: 18-19). 

 

                                                                                                                                               
la fin du XVIe siècle. Mais fut-elle plus ancienne elle n’en serait pas plus recevable” (Saintyves, 1990: 
359-360). 

Outra tese defendida foi a da ligação da história do Barba-Azul à lenda do Santo Gildas. A figura 
do Barba-Azul é aqui relacionada com a figura histórica Comorre ou Cunmar, um rei bretão do século VI, 
viúvo de várias mulheres. Comorre pede a mão de Tryphime, a filha de um duque. Este, no entanto, só lhe 
dá a mão de Tryphime depois de receber de Santo Gildas a promessa de que lhe devolverá a filha sã e 
salva, quando este o pedir. Após o casamento, Tryphime descobre que o marido assassinou todas as suas 
mulheres logo que estas engravidaram. Como também está grávida, Tryphime foge, mas é perseguida e 
assassinada por Comorre. Mais tarde, Tryphime é ressuscitada por Gildas e adquire o estatuto de Santa. 
No entanto, e como defende Pierre Saintyves (seguindo assim a teoria de Soriano), também esta tentativa 
de ligação do Barba-Azul a Comorre falha: “On a tenté aussi et sans plus de raison d’identifier Barbe-
Bleue avec un roi breton du VIe siècle, nommé Cunmar ou Comorre qui aurait épousé sainte Tryphime 
fille d’un duc de Vannes. Des peintures à fresque que l’on a retrouvées dans une chapelle du Morbihan 
reproduisent, dit-on, cette histoire dans tous les détails. Toutefois comme elles ne remontent pas au-delà 
du XVIIIe siècle et sont même postérieures de six ans au récit de Perrault, il est bien difficile de soutenir 
qu’il s’en est inspiré pour composer notre conte” (Saintyves, 1990: 360-61). 
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Na verdade, os contos de Perrault tinham como principal objectivo recrear, o que 

não impede que sejam moldados por valores e códigos de comportamentos tidos como 

válidos para a nobreza e também para a grande burguesia do fim do século XVII, classe 

à qual pertencia Charles Perrault.  

No final do século XVII a burguesia alcançara uma posição importante na 

economia e na administração pública. A classe social da burguesia encontrava-se em 

ascensão e valorizava não só o pensamento racional, como também a regulamentação, a 

imposição de disciplina e o comportamento normativo, como se pode ler no estudo de 

Hartwig Suhrbier: 

 

Perrault schrieb “La Barbe-Bleue” ausgangs des 17. Jahrhunderts, als das 

Grossbürgertum in Frankreich bereits wichtige Positionen in Wirtschaft und 

Verwaltung innehatte. Er gehörte selbst dieser Schicht an, und er war nicht nur 

Mitglied der Académie Française, sondern auch zwanzig Jahre lang eine Art 

Staatssekretär. 

Das aufsteigende Bürgertum begegnete der Welt mit einer neuen Haltung: 

Rationales Denken und planvolles Handeln sowie die Erforschung und Anwendung 

der Naturgesetze sind die seit dem Spätmittelalter immer besser ausgebildeten 

Instrumente, mit deren Hilfe die Welt zunehmend einem verwertenden Zugriff 

unterworfen wurde (Suhrbier, 1987: 17). 

 

Neste quadro, o comportamento mais instintivo, “natural” e emocional, 

normalmente ligado ao feminino, não se coadunava com o pensamento racional desta 

sociedade burguesa e patriarcal, e defendia-se, por isso, que deveria ser reprimido.8 

Alguns contos da colecção de Perrault – La Barbe bleue, designadamente – são 

enformados por estas ideias.  

Passaria agora a debruçar-me sobre o conto de Perrault e começaria por fazer um 

breve resumo. Na versão de Charles Perrault, o Barba-Azul surge como um grande 

senhor rico, cuja barba azul o tornava feio e medonho. Certo dia, Barba-Azul pede em 

casamento uma das duas filhas de uma vizinha, deixando à mãe a escolha da noiva, mas 

                                                 
8  Suhrbier afirma: “Zurückgedrängt wurde das subjektiv-emotionale Empfinden und Verhalten, das 
zielstrebig-rationalem Denken und Handeln störend erscheint” (Suhrbier 1987: 18). Ele acrescenta ainda 
que as perseguições das bruxas nos séculos XV – XVII foram a forma mais radical de subjugar a mulher 
à sociedade patriarcal vigente. O domínio da mulher deveria assim ficar reduzido à lida da casa e à 
educação dos filhos.   
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nenhuma aceita, sabendo que Barba-Azul já tinha sido casado anteriormente com várias 

mulheres, todas elas desaparecidas misteriosamente. No entanto, durante uma estada 

numa das casas de campo do Barba-Azul, plena de divertimentos, festas e passeios, a 

irmã mais nova, deslumbrada com a riqueza do anfitrião, começa a achar a barba menos 

azul e assim, menos horrível e acede a casar com ele, considerando-o um homem 

honesto:  

 

[…] enfin tout alla si bien, que la Cadette commença à trouver que le 

Maître du logis n’avait plus la barbe si bleue, et que c’était un fort honnête homme 

(Perrault, 1981: 150). 

 

Um mês depois do casamento, Barba-Azul diz à mulher que tem de viajar e 

confia-lhe as chaves da casa, dando-lhe a permissão de abrir todas as divisões excepto 

uma e ameaçando-a com a sua fúria – “il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma 

colère.” (Perrault, 1981: 150) –, caso esta desobedeça às suas ordens. A jovem mulher 

promete cumprir tudo o que o marido lhe ordenou. Durante a ausência deste, recebe as 

amigas e as vizinhas para lhes mostrar a casa com todas as suas riquezas e é então que 

se deixa vencer pela curiosidade. Acaba por se separar delas e, já sozinha, abre, após 

alguma hesitação, a porta do quarto proibido. Aterrorizada, descobre os cadáveres das 

anteriores mulheres de Barba-Azul, que este havia degolado no gabinete e, com o susto, 

deixa cair a chave no chão, que imediatamente fica manchada com o sangue das mortas. 

Todas as tentativas de limpar o sangue da chave mágica falham. No seu regresso, 

Barba-Azul pede as chaves à mulher e dá imediatamente por falta da pequena chave do 

gabinete proibido. Ele ordena-lhe a entrega imediata da chave e logo conclui, pelas 

manchas de sangue, que a jovem entrara no quarto. Furioso, Barba-Azul ameaça 

assassiná-la e esta, desesperada, suplica-lhe alguns minutos para rezar antes de morrer. 

Clandestinamente, a jovem mulher pede socorro à irmã Anne, que sobe à torre para 

tentar avistar os irmãos de ambas. Estes tinham prometido vir visitar a irmã naquele dia. 

Finalmente, e após a heroína ter perguntado quatro vezes a Anne pelos irmãos, eles 

chegam ao castelo, matam o Barba-Azul e salvam a irmã. Esta, finalmente liberta das 

garras do assassino, herda toda a fortuna do marido e casa mais tarde com um “fort 

honnête homme”, que a faz esquecer todos os maus momentos que passara com o 

Barba-Azul.  
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Em La Barbe bleue de Perrault verifica-se uma clara atenuação da 

intemporalidade própria do conto popular e uma concretização espacial. Perrault 

trabalha os elementos do conto popular num décor da alta burguesia e aristocracia e 

transporta-os para a França de Luís XIV (século XVII), conferindo assim à história uma 

certa autenticidade, como comenta Marc Soriano: 

 

La Barbe-Bleue possède des maisons à la ville et à la campagne, des 

carrosses, de la vaisselle d’or et d’argent, des miroirs et des sofas, c’est-à-dire le 

dernier mot du confort et du luxe en cette fin du XVIIe siècle. 

Les frères de l’héroïne deviennent l’un “mousquetaire” et l’autre “dragon”. 

La transformation des raisons de l’héroïne va dans le même sens : il s’agit d’une 

actualisation ; le conte est accordé aux idées religieuses de l’auteur et de l’époque 

(Soriano, 1989: 166). 

 

 Desta maneira, Perrault torna o seu conto mais eficaz no plano didáctico-

moralizante e potencia as suas qualidades lúdicas, bem como a tensão dramática ligada 

ao conflito. Leia-se Hans-Jörg Uther: 

 

Perrault hat – wie in seinen anderen Erzählungen auch – volkstümliche, 

d.h. damals umlaufende Erzählmotive auf der Folie der dominanten höfischen 

Kultur bearbeitet. Typisch dafür ist der Eingang des Blaubart-Märchens mit der 

ausführlich gehaltenen Schilderung luxuriösen Landlebens, so dass man erahnt, 

wie eine reiche, dem Müßiggang nachgehende Gesellschaft ihren Tag verbringt: 

mit Geschwätz, in aufwendiger Kleidung und in abgeschotteten Ständezirkeln. 

Diese Kulisse vermittelt Perrault meisterhaft und kann dabei – nach dem Vorbild 

des höfisch-heldischen Romans, der zuvor die französische Literatur bestimmte – 

eine psychologischer Deutung breiten Raum gebenden Handlung des immer wieder 

zentralen Themas „Liebe“ darbieten, wie hier die gestörte Mann-Frau-Beziehung, 

die didaktisch-moralisierend (vgl. die aufgepfropfte Moral), aber auch unterhaltend 

und spannungsreich wirkt (Uther, 1988: 41).9 

                                                 
9 Já Suhrbier vê neste processo de concretização uma clara finalidade de instruir o público intencionado 
conforme as normas sociais da França do século XVII: “Perrault hat also seine Blaubart-Vorlage 
stilistisch wie inhaltlich durchgeformt und überdies in das Milieu reicher Grossbürger seiner Zeit im 
Frankreich Ludwigs XVI. versetzt. Die Tendenz seiner Formung zielt, ähnlich wie die der anderen sieben 
‚Contes’, auf die Vermittlung von Verhaltensmustern, die er und sein großbürgerlich-adeliges Publikum 



 

18 
 

 

A casa, que representa o espaço principal do conto, é descrita como uma casa 

senhorial pomposa, o que faz do seu dono um homem poderoso que fascina com a sua 

riqueza. O espaço ajuda assim a criar uma aura de poder em torno do Barba-Azul.  

A personagem de Perrault tem o perfil de um grande senhor feudal ou de um 

grande burguês.10 Por outro lado, mantém ainda alguns traços de ogro,11 uma figura 

monstruosa com poderes sobrenaturais, muito embora essa dimensão sobre-humana seja 

apenas sinalizada através da barba azul e da chave mágica. A barba, uma marca física 

da autoridade masculina,12 cria, contudo, devido à sua cor, sugestões de perturbações da 

masculinidade, como explica Jean-Pierre Mothe: 

 

Jamais Perrault ne parle de “Barbe bleue”, mais toujours de “La Barbe 

bleue”. Avec le nom “Barbe”, nous abordons par contre une symbolique 

résolument virile. Cette pilosité faciale ne se retrouve que chez l’homme, elle 

n’apparaît qu’après la puberté et des poils abondant font partie des attributs 

masculins. Identifier l’homme à sa barbe est facile et point n’est besoin de recourir 

à des nombreuses références que tout le monde a en tête. “Du côté de la barbe est 

la toute-puissance”, dit Amolphe dans l’École des Femmes. Mais voilà que cette 

barbe est bleue, couleur tout à fait extravagante, mais elle aussi significative. 

Le bleu est la plus immatérielle des couleurs : le bleu est profond mais sans 

consistance, c’est la couleur de la transparence et du vide […] En langage 

populaire, le bleu exprime une perte, un manque, une castration, sa signification est 

négative : il n’y voir que du bleu est ne rien voir, être bleu c’est perdre conscience 

dans l’alcool […]. La cause pourra être facilement entendue: si la barbe est bleue, 

c’est que l’homme est peu virile, ou plus exactement: la barbe est là pour nous 

rappeler que le personnage a bien son sexe mais qu’il en fait soit peu d’usage soit 

                                                                                                                                               
für Verbreitungswürdig und –bedürftig hielten. Blaubart predigt die Unterwerfung der Frau unter den 
Willen des Ehemannes; sie habe seinen Anordnungen und Wünschen bei Strafe des eigenen Unterganges 
ohne Widersetzlichkeit zu folgen.” (Suhrbier, 1987: 16) 
10 No conto de Perrault, não aparece nenhum título nobiliárquico ligado à figura Barbe bleue.  
11 Pierre Brunel define a figura do ogro da seguinte maneira: “L’ogre est donc un monstre aux pouvoirs 
surnaturels, un être fée, qui parcourt les règnes et appartient à chacun d’entre eux sans qu’on sache très 
bien s’il est de nature humaine, animale ou divine”. Relativamente ao Barba-Azul de Perrault especifica : 
“Quant au Barbe-Bleue de Perrault, c’est un ogre répondant à un fantasme typiquement occidental et 
masculin. Il est la figure du mari abusif s’arrogeant un pouvoir absolu sur son épouse esclave dont il 
dévore la personnalité.” (Brunel, 1988: 1102 e 1107) 
12 “The beard is prominent in popular representations of the Christian God, and is in general an important 
symbol of masculine authority, but it is also a marker of the very physical presence of that authority.”, 
(Puw Davies, 2001: 42) 
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un usage négatif. Usage négatif, donc usage peut-être pervers (Mothe, 1999: 14-

15). 

 

Também Monika Szczepaniak levanta a hipótese de que a cor azul da barba possa 

sugerir algum problema de masculinidade do Barba-Azul:  

 

Die psychologisch-somatische Aussage der Farbe Blau könnte zur Erklärung 

der libidinösen Krise des Mannes herangezogen werden. In Bezug auf körperliche 

Aspekte ist blau „die Farbe der Blutleere, die Farbe abgestorbener oder erfrorener 

Körperteile“ – sie markiert den Blut- oder Sauerstoffmangel, der nicht nur ein 

Symptom krankhafter Veränderungen darstellt, sondern nicht zuletzt für Leichen 

charakteristisch ist. Die bleiche, bzw. bläuliche Körperfarbe „deutet auf eine 

libidinöse ‚Kälte’, die u. a. als Frigidität (von lat.: frigidus = kalt) bezeichnet wird, 

ein Begriff, der thermische und psychische Erfahrungen in Verbindung bringt“. 

Insgesamt gilt Blau (im Gegensatz zum libidinösen Rot) als eine ausgesprochene 

lieblose, asexuelle Farbe. Sie verweist auf Problemzonen, die mit der emotionalen 

und erotischen Energie verbunden sind, und in dieser optisch negativen, Ferne und 

Unnahbarkeit evozierenden anti-erotischen Dimension spielte sie in der Kunst-, 

Kultur- und Literaturgeschichte schon immer eine bedeutende Rolle (Szczepaniak, 

2005: 242). 

 

Este aspecto é muito interessante, já que um tradicional símbolo de masculinidade 

se transforma, através da cor azul, num sinal de perturbação ou até de perversão dessa 

masculinidade. A cor azul parece assim apontar para um desvio da normalidade. Jean-

Pierre Mothe defende que esta sugestão de perturbação pode já ser verificada no título 

deste conto de Perrault: 

 

 Ne lâchons donc pas cette barbe et remarquons que les titres des contes sont 

toujours évocateurs du problème qui sera posé, souvent le titre fait référence à une 

particularité physique ou vestimentaire du héros et ici le titre comprends trois 

éléments. L’article “la” peut faire croire que c’est l’histoire d’un objet, d’une 

barbe, qui va être contée, et que le porteur de la barbe n’est qu’un personnage 

secondaire (Mothe, 1999: 14). 
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O título não se refere pois, de forma inequívoca, à personagem Barba-Azul, mas, 

como pode ser verificado pelo artigo “la”, parece relacionar-se (também?) directamente 

com a barba azul da figura masculina. 

Não apenas a barba, também a chave ganha na narrativa um claro destaque. A 

chave do quarto proibido serve aqui como o meio de acesso ao conhecimento, já que é 

com esta chave que a mulher do Barba-Azul abre o quarto proibido e descobre os 

crimes cometidos pelo marido. Como afirma Mererid Puw Davies, é a chave que 

desencadeia a tentação da mulher e que quase leva ao castigo e à morte da heroína. É 

também a chave manchada de sangue que leva à descoberta da desobediência.13 A 

chave do quarto proibido que não se deixa limpar do sangue e a barba azul do assassino 

são, portanto, os únicos elementos mágicos do conto. Perrault atenua assim o aspecto 

sobrenatural, típico dos contos maravilhosos, e prefere fazer sobressair na sua 

personagem do Barba-Azul a condição real de assassino. A redução do sobrenatural da 

figura faz vir à tona o perfil de um serial killer e diminui o perfil do bruxo com poderes 

mágicos, muito mais usual nos contos populares. 

O leque de personagens neste conto é predominantemente feminino. 

Aparentemente, a heroína só tem mãe, à qual o Barba-Azul se dirige para pedi-la em 

casamento. Ambas as irmãs recusam inicialmente o pedido de casamento, o que indicia 

uma certa autonomia e liberdade de escolha. A repulsa que as irmãs sentem ao verem o 

                                                 
13 Bruno Bettelheim associa a chave manchada de sangue ao pénis que rompe o hímen da mulher, 
deixando-a a sangrar. A desobediência da mulher simboliza assim, nesta sua interpretação, um acto de 
infidelidade por parte da mulher: “ Quer se trate de Barba-Azul ou do bruxo de Fitcher’s Bird, parece 
evidente que, quando o homem dá a chave de um quarto à mulher, ao mesmo tempo que lhe diz que não 
pode entrar nele, é um teste da sua fidelidade em cumprir as ordens ou, em sentido mais lato, da sua 
infidelidade para com ele próprio. Depois, estes homens aparentam partir, ou partem mesmo, para testar a 
fidelidade da mulher. Voltando inesperadamente, descobrem que a sua confiança foi traída. Adivinha-se a 
natureza da traição pelo castigo: execução. Noutros tempos, em certas partes do mundo, só uma forma de 
decepção por parte da mulher era passível de morte infligida pelo marido: a infidelidade sexual. Com isto 
em mente, consideremos que é que revelou que a mulher tivesse infringido. Em Fitcher’s Bird é um ovo, 
em Barba Azul uma chave. Em ambos os contos estes objectos são mágicos, no sentido de que, uma vez 
manchados por sangue, este nunca mais pode ser limpo. O motivo do sangue, que não pode ser limpo é 
antigo. Sempre que ele ocorre, é sinal de que alguma acção funesta, geralmente assassínio, se praticou 
[…]. A chave que abre a porta do quarto secreto sugere associações com o órgão sexual masculino, 
particularmente durante o primeiro acto sexual, quando se rompe o hímen e o sangue corre. Se este é um 
significado encoberto, então faz sentido que o sangue não possa ser limpo, porque o desfloramento é um 
facto irreversível” (Bettelheim, 1976: 379). Pese embora a plausibilidade do argumento central – só a 
infidelidade era punida com a morte –, a interpretação de Bettelheim parece demasiado especulativa, já 
que nada no texto de Perrault aponta para traição sexual, como explica Monika Szczepaniak: “Bettelheim 
liest etwas aus dem Märchen heraus, was zumindest nicht in dieser eindeutigen Weise darin steht, er stellt 
eine – die Frau diskreditierenden – These aufgrund der ‘Leerstellen’ im Perraultschen Text bzw. aufgrund 
der ihm innewohnenden archetypischen Symbolik (z.B. Schlüssel – Phallus) auf.” (Szczepaniak, 2005: 
97). A este respeito leia-se também Winfried Menninghaus (cf. Menninghaus, 1995: 242), que partilha da 
mesma opinião.  
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Barba-Azul pela primeira vez é, no entanto, rapidamente superada pela irmã mais nova, 

quando esta se fascina pelas riquezas e pelo poder do pretendente. Estas suas reacções 

contraditórias apontam para um carácter algo interesseiro da futura mulher do Barba-

Azul.  

A curiosidade – o motor de acção – é claramente apontada como uma 

característica essencial das personagens femininas que contracenam na história: Anne e 

as amigas da mulher do Barba-Azul visitam-na na ausência deste para conhecer a bela 

mansão e mirar todas as suas riquezas. Por outro lado, a heroína está completamente 

obcecada com o desejo de ver o quarto proibido, não conseguindo resistir à promessa 

que fez inicialmente ao marido de não entrar no quarto. A curiosidade surge assim como 

desejo irresistível e como defeito feminino, que pode trazer, como se lê na primeira 

moralidade que se segue ao final do conto, consequências extremamente negativas para 

a mulher.14 

O conto de Perrault é, no fundo, um conto iniciático, cuja história se centra numa 

prova de obediência da mulher para com o marido que testa, ao mesmo tempo, a 

capacidade de resistência à curiosidade.  

 

Von den acht Prosamärchen Perraults formuliert La Barbe-Bleue am 

deutlichsten die Rollenerwartungen, die in der bürgerlich-patriarchalischen 

Gesellschaft christlicher Prägung an die Ehefrau gerichtet werden: absoluter 

Gehorsam, völlige Unterwerfung unter den Willen des Ehemannes. Die 

Neugierprobe, die Blaubart seiner Frau abverlangt, ist gewissermaßen durch 

allerhöchste Autorität legitimiert: es ist jene Probe, die Gott schon mit Adam und 

Eva anstellte, weshalb Anspielungen darauf und auf die Neugier als unausrottbares 

Erbübel aller Evastöchter häufig in Bearbeitungen des Blaubart-Stoffes auftauchen.  

In dieser rigiden Bewertung weiblicher Neugier sind sich sämtliche 

Blaubart-Versionen einig, deren Sinn auf eine Warnung an Frauen hinausläuft, sich 

und ihr Glück nicht durch Neugier und Ungehorsam zu gefährden. So viel 

Misstrauen geht zwangsläufig einher mit Überwachen und Strafen. Gerade weil die 

                                                 
14 É preciso anotar aqui que Puw Davies interpreta incorrectamente a primeira moralidade, porque parte 
de uma tradução incorrecta da frase: “C’est [la curiosité], n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger” 
(Perrault, 1981: 154). Segundo esta autora, Perrault não vê a curiosidade como um vício exclusivamente 
feminino, podendo esta também ter consequências negativas para o sexo masculino: “Whilst Perrault was 
eager to stress, in the first verse moralité appended to La Barbe Bleue, that curiosity is a vice deplorable 
in both sexes, his tale actually involves in a strongly gendered cultural narrative about curiosity and 
knowledge in Western culture, and it is to these resonances that the text owes much of its fascination” 
(Puw Davies, 2001: 34).  
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Neugier als Teil der weiblichen Natur, als Ausdruck von Lebendigkeit und 

Eigenständigkeit der Frau empfunden wird, muss sie umso heftiger vom 

patriarchalischen Mann bekämpft werden (Suhrbier, 1987: 22). 

 

A prova de obediência tem pois por intuito, como comenta Hartwig Suhrbier, 

impor determinadas regras que devem ser respeitadas pela mulher no quadro social do 

casamento. Nesta mesma linha, Saintyves interpreta o conto de Perrault como um conto 

iniciático de formação das mulheres para o papel de esposa. Saintyves vê em Barba-

Azul uma figura de tentador: 

 

Barbe-Bleue est un tentateur, le tentateur des jeunes femmes ou des 

fiancées. Il se charge de leur apprendre à garder les secrets de l’époux et peut-être 

jugera-t-on que cette épreuve était inspirée par une incontestable sagesse 
(Saintyves, 1990: 377). 

 

 A chave é, ao mesmo tempo, instrumento de tentação, instrumento de prova de 

obediência e meio de testagem da obediência ou desobediência, isto é, dos resultados da 

prova (cf. Uther, 1988: 47). Neste ritual de iniciação, a mulher aproxima-se à figura da 

Eva que, apesar da proibição e de todos os avisos sobre as consequências negativas que 

a desobediência pode ter, sucumbe à tentação. Salvaguardada a diferença dos contextos, 

tal como Eva é avisada por Deus das consequências da sua desobediência, também a 

jovem mulher é avisada por Barba-Azul, mas, em ambos os casos, a curiosidade é 

maior. A mulher do Barba-Azul entra no quarto proibido e adquire algum conhecimento 

sobre o Bem e o Mal, à semelhança de Eva, quando esta come o fruto proibido da 

árvore da sabedoria: 

 

[…] Bluebeard refers to a theology in which a woman who wants to know 

too much precipitates the Fall of Man and is punished in an emphatically physical 

manner. Just as God threatens Adam and Eve with death if they disobey, so 

Bluebeard warns his wife of death. […] In the case of both Bluebeard and the 

biblical narrative, this is an asymmetrical power relationship which is weighted 

against the female transgressor (Puw Davies, 2001: 40). 
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Apesar de não passar na prova iniciática e de não cumprir com os códigos de 

comportamento que deviam reger a relação mulher-homem, o desenlace é favorável à 

heroína. Ela escapa à morte anunciada e quem morre é o Barba-Azul. Após ter sido 

salva pelos irmãos, a jovem herda toda a fortuna do Barba-Azul e casa-se mais tarde 

com um “fort honnête homme”15 que a faz esquecer todos os maus episódios que passou 

em casa do Barba-Azul. Neste caso, a aquisição de sabedoria não chega a ser punida e 

acaba por ser premiada, o que, no entanto, não constitui regra geral, já que todas as 

outras mulheres do Barba-Azul foram castigadas e mortas ao tentarem penetrar no 

quarto proibido.16  

O conto termina com duas moralidades: a primeira, é um aviso sobre as 

consequências negativas que o prazer da curiosidade, apesar de todos os seus atractivos, 

pode trazer para as mulheres, que, com mais facilidade, sucumbem a esta tentação: 

 

La curiosité malgré tous ses attraits, 

Coûte souvent bien des regrets ; 

On en voit tous les jours mille exemples paraître. 

C’est, n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger ; 

Dès qu’on le prend il cesse d’être, 

Et toujours il coûte trop cher (Perrault, 1981: 154). 

 

Esta primeira moralidade reforça explicitamente a moral implícita do conto na 

medida em que, como refere Mererid Puw Davies, serve um processo de civilização.17 

                                                 
15 É preciso notar que o narrador define o novo marido como um “fort honnête homme”, repetindo 
ironicamente o “epíteto” usado pela heroína relativamente ao Barba-Azul. O “fort honnête homme” pode 
por isso não ser sempre aquilo que parece. Casie Hermansson afirma: “The heroine inherits her husband’s 
great wealth and uses it to marry off her sister, endow her brothers with military commissions, and marry 
herself to a ‘fort honnête homme’ (ironically, the same epithet was used in describing Bluebeard).” 
(Hermansson, 2001: 14).  
16 Seguindo a lógica do conto, todas as mulheres que foram assassinadas pelo Barba-Azul (talvez à 
excepção da primeira) foram submetidas a esta prova de obediência e desobedeceram, sendo por isso 
castigadas e degoladas pelo marido. Fica por esclarecer cabalmente a causa do assassínio da primeira 
mulher, já que, mesmo que ela tenha tido que passar pela mesma prova, não se terá deparado com o 
tenebroso espectáculo de crime ao entrar no quarto proibido. Jürgen Wertheimer tenta dar, no seu estudo, 
uma possível explicação sobre aquilo que poderá ter acontecido com a primeira mulher do Barba-Azul: 
“Blaubarts erste Frau musste ein – noch – leeres Zimmer vorgefunden haben. Keine Leichenteile und 
Kadaver, keine Hinweise auf die verbrecherischen Geheimnisse ihres Erziehers waren zu sehen. Und 
doch war sie zu töten. Denn sie hatte den leeren Kern von Blaubarts Wesen entdeckt: das Nichts. Blaubart 
tötet Frauen, um Frauen zu töten. Jede weitere Begründung ist vorgeschoben.“ (Wertheimer, 1999: 99) 
17 Mererid Puw Davies usa a expressão “processo de civilização” de acordo com a famosa definição de 
Norbert Elias (cf. Puw Davies, p. 46). Leia-se ainda Lewis Seifert: “In the Préface to his Contes en vers, 
Perrault relies on the commonplace of dulce et utile in order to counter the attacks on the fairy tale by the 
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Jack Zipes defende que os contos se tornaram um instrumento no processo de 

civilização para incutir as normas da civilização nas crianças e adolescentes. Segundo 

este autor, o conto La Barbe bleue pertence ao grupo de contos ideais para raparigas 

adolescentes, porque as avisa sobre as consequências da desobediência, levando-as a 

aprender o autocontrolo. A heroína, apesar de bonita, é demasiado curiosa e imaginativa 

para uma mulher, que deveria ser humilde e disciplinada (apud Puw Davies, 2001: 53).  

A segunda moral, em sentido oposto à primeira, desdramatiza o conto como um 

conto de tempos passados e desagrava a “ilustração” dos terríveis malefícios da 

curiosidade, pois se comenta, com humor e ironia, que hoje em dia já não existem 

maridos tão maus ou exigentes. Sugere-se ainda que os homens são hoje bem mais 

submissos e que, independentemente da cor da barba do homem, já é difícil dizer quem 

é o senhor da casa: 

 

Pour peu qu’on ait l’esprit sensé, 

Et que du Monde on sache le grimoire, 

On voit bientôt que cette histoire 

Est un conte du temps passé ; 

Il n’est plus d’Époux si terrible, 

Ni qui demande l’impossible, 

Fut-il malcontent et jaloux. 

Près de sa femme on le voit filer doux ; 

Et de quelque couleur que sa barbe puisse être,  

On a peine à juger qui des deux est le maître (Perrault, 1981: 52). 

 

 Esta última moralidade sugere, de certa maneira, que o homem e a mulher já se 

encontram mais numa situação de maior igualdade. Ela contrabalança a “seriedade” da 

primeira e relativiza humoristicamente a “lição” extraída na moralidade anterior, 

                                                                                                                                               
Ancients with the opinions of the ‘gens de bon goût’ (persons with good taste), who ‘ont été bien aises de 
remarquer que ces bagatelles n’étaient pas de pures bagatelles, qu’elles renfermaient une morale utile, et 
que le récit enjoué dont elles étaient enveloppées n’avait été choisi que pour les faire entrer plus 
agréablement dans l’esprit et d’une manière qui instruisît et divertît tout ensemble […]’. Following this 
formulation, the final moral (about which nothing is ever explicitly mentioned in this preface) would be a 
“natural” restatement of the implicit moral embedded in the tale. In this account, then, the marvellous is 
but a cover for this moral, it is nothing more than an accessory to the ‘real’ meaning of the tale.” (Seifert, 
1996: 52).  
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criando uma ambiguidade entre as duas moralidades e também entre a segunda 

moralidade e o próprio texto, como defende Mererid Puw Davies: 

 

This moralité claims that the conte is an account of a distant, and therefore 

harmless, past. Yet the main body of the text itself involves a wealth of 

contemporary detail and is concerned with a thoroughly modern marriage (Puw 

Davies, 2001: 47). 

 

Perrault lança assim, com este jogo de ambiguidades, um desafio de leitura e 

interpretação.  

Esta ambiguidade subreptícia das moralidades dá sequência a uma construção 

“deslizante” das figuras, que não é absolutamente conforme aos princípios de gendering 

da época em que o conto foi escrito e que, por isso mesmo, é apelativa e provocatória. A 

figura do Barba-Azul exibe uma imagem de poder, de status e de riqueza, mas, na 

esfera privada, falha em todas as relações com as mulheres e também no facto de não ter 

filhos. A “face oculta” do senhor poderoso surge marcada pela violência e 

agressividade. O Barba-Azul parece assim um representante e guardião de uma ordem 

patriarcal, mas é, na realidade, um patriarca “manco”, como defende Monika 

Szczepaniak: 

 

Es liegt nahe, den Blaubart als einen Patriarchen, der nicht ganz richtig 

funktioniert, einzustufen […]. Blaubart ist – durch seine mangelnde Paternität, 

seine Kinderlosigkeit und somit die Unmöglichkeit, seine jeweilige Frau auf die 

Mutterrolle zu fixieren und im familiären Universum uneingeschränkt Macht 

auszuüben – ein verhinderter Patriarch (Szczepaniak, 2005: 104). 

 

Tudo isto cria uma aura de mistério à volta do Barba-Azul e ajuda a transformá-lo 

numa personagem ambígua. Esta ambiguidade contribui em muito para tornar a figura 

do Barba-Azul tão atractiva. 

Tão-pouco a heroína é moldada por Perrault em absoluta conformidade com os 

códigos comportamentais tidos como válidos no século XVII. A heroína sucumbe à 

curiosidade, não vence a prova de obediência e põe, por isso, a sua vida em risco. Mas, 

com a sua presença de espírito, astúcia e muita sorte, consegue escapar ao castigo e é 

salva e recompensada. Ao salvá-la, Perrault respeita o esquema tradicional dos contos 
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maravilhosos (os bons ou mais frágeis vencem e os adversários são castigados), apesar 

de criar uma heroína que não é propriamente um modelo de virtudes, de acordo com a 

norma em vigor no tempo. Os contos populares jogam tradicionalmente com 

representações maniqueístas de figuras femininas ou masculinas. Perrault, no entanto, 

cria uma personagem um pouco mais modelada do que é comum no conto popular, que 

tem um defeito “condenável” mas que, com a sua vivacidade e “independência” cria 

uma clara empatia (tanto mais que está à mercê de um assassino).  

O desenho da heroína contém de facto alguns traços emancipatórios. A heroína 

escolhe livremente o marido e é ela própria que decide casar. É uma personagem activa 

e desobedece conscientemente ao marido quando entra no quarto proibido (apesar de 

estar ciente das consequências do seu acto). Para além disso, mostra sangue frio e 

alguma capacidade de autodefesa ao tentar salvar-se das represálias de Barba-Azul, 

pedindo alguns momentos de oração enquanto espera a chegada dos irmãos. Apesar de 

tudo, a operação de salvamento é ainda levada a cabo por homens, os irmãos da mulher 

do Barba-Azul, e, sem a sua intervenção, ela eventualmente morreria às mãos do 

assassino. No entanto, isto não impede que, no final, ela seja investida de poder. A 

heroína herda todas as riquezas do Barba-Azul, recompensa a irmã e os irmãos e casa-se 

de novo com um homem que escolhe livremente.  

Já Hartwig Suhrbier destaca na sua análise a carga emancipatória do conto de 

Perrault, definindo-o – a meu ver com algum exagero – como um conto feminista:  

 

Um es deutlich zu sagen: Eigentlich ist schon Perraults La Barbe-Bleue ein 

feministisches Märchen. Denn Siegerin im Kampf auf Leben und Tod mit ihrem 

Mann bleibt am Ende die Frau; und sie wird auch noch belohnt, da sie seine 

Reichtümer erbt. Die Frau ist es, die unter Aufbietung all ihrer Fähigkeiten den 

Mann überwindet, indem sie ihn systematisch hinhält, bis ihre Brüder eintreffen 

und Blaubart durchbohren (Suhrbier, 1987: 55).  

  

Mererid Puw Davies não vai tão longe quanto Hartwig Suhrbier, mas vê o conto 

de Perrault como uma narrativa subversiva, pelas seguintes razões: porque mina os 

gendered roles tradicionais e cria gender trouble, ou melhor uma crise de gender;18 

subversiva também porque, em contraste frontal com a punição bíblica de Eva, premeia 
                                                 
18 O conceito de gender trouble é aqui utilizado de acordo com a definição de Judith Butler no seu livro 
Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990).  
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a curiosidade, a desobediência, o “desafio” da ordem patriarcal; subversiva ainda 

porque levanta o véu sobre motivações menos “românticas” do casamento – tal como 

“bem-estar”, posse e status.19 

Philip Lewis aponta igualmente para a subversão dos gendered roles tradicionais, 

assim como para alguma emancipação da heroína, tanto no corpo do conto de Perrault, 

como também na segunda moralidade: 

 

The focus that this clear-cut framing of the two narrative sequences imposes 

on the reading of the tale has to do with a dual role reversal: Bluebeard’s fall from 

the role of executioner into that of victim dovetails with his unnamed wife’s ascent 

from that of disobedient wife to heroine. The first lesson, referring back primarily 

to the embedded sequence, turns on the theme of the overcurious wife, bemoaning 

the vice of the fair sex. The second one, however, refers to the entire story, to the 

global structure, and in moral terms, it sounds a modern note, recognizing the 

potentially equal or perhaps superior position of the wife in the marital 

relationship. Thus the move from the first to the second moral corresponds to the 

reversal of marital positions (from husband’s dominance to wife’s dominance) in 

the story (Lewis, 1996: 202-203).  

 

No entanto, nesta apreciação da carga emancipatória do conto de Perrault não 

reina total concordância. Monika Szczepaniak, por exemplo, não a valoriza na sua 

análise e tende sim a destacar a incorporação no texto de Perrault do discurso patriarcal 

da sociedade europeia seiscentista. Muito embora a sua perspectiva de abordagem seja 

legítima, entendo que Monika Szczepaniak tende a ignorar a ironia que perpassa a 

narrativa, a ambiguidade a que já fiz referência, designadamente quando afirma a 

respeito das moralidades:  

 

                                                 
19 Jürgen Wertheimer afirma claramente que as mulheres casam com o Barba-Azul por razões concretas, 
e não necessariamente por amor: “Die Frauen haben mit ihm [Blaubart] (wenngleich vielleicht gegen ihr 
Gefühl) einen Vertrag geschlossen. Sie wussten von Beginn an um sein dubioses, abschreckendes Wesen. 
Alle Texte legen wert auf diese Feststellung. Weshalb die Frauen – wider ihr eigenes Empfinden – in den 
Kontrakt einwilligten, ist nur annäherungsweise zu erschließen. Ein armer Blaubart – soviel wird 
immerhin klar – hätte jedenfalls keine Chance auf Erhöhung bekommen. Reichtum, Macht und 
Sicherheit, die der Ehemann bietet, spielen eine entscheidende Rolle, von Blaubart-Perraults ehe an bis zu 
denjenigen Innstettens und Effie Briests (Fontane) oder Jordans und Franzas (Bachmann).“ (Wertheimer, 
1999: 102).  
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In Perraults Version der Blaubart-Geschichte wird der Warnaspekt 

besonders hervorgekehrt: Das Ganze ist darauf angelegt, die Frau einer 

Gehorsamsprüfung zu unterziehen und übertriebene, geradezu krankhaft 

anmutende weibliche Neugier als die „Schlüsseluntugend“ (Wertheimer) an den 

Pranger zu stellen. Perrault selbst hat seinem Märchen die Moral und die Andere 

Moral nachgestellt, um über die Lasterhaftigkeit und Verwerflichkeit dieser 

weiblichen (von Eva geerbten) Eigenschaft keinen Zweifel aufkommen zu lassen 

(Szczepaniak, 2005: 97). 

 

Tal como defendem Mererid Puw Davies, Lutz Röhrich20 e Philip Lewis (cf. 

Lewis, 1996: 202-203), sou da opinião que a escorregadia construção de gender 

inerente ao conto constitui per si um dos grandes atractivos do conto de Perrault – não 

só estimulou diferentes leituras, como incentivou sucessivos reacertos ou radicais 

reconfigurações das personagens nos posteriores textos literários do Barba-Azul.  

Atractivos são também o tratamento da relação homem-mulher nos limites 

privados do casamento, a combinação explosiva de casamento e crime e os fios de 

ligação subliminares a esferas não directamente tematizadas, como o amor e o sexo. A 

permanente actualidade destas questões e o interesse que suscitam explica também em 

parte o êxito de La Barbe bleue. 

Destacaria, por último, o hábil jogo com o suspense como um outro atractivo de 

peso no texto de Perrault. O autor gere com particular mestria esta técnica (dramático-

narrativa) a partir do momento em que o Barba-Azul ameaça a mulher com a morte, 

depois de ter descoberto a sua desobediência. Desesperada, esta tenta ganhar algum 

tempo, suplicando-lhe alguns minutos para rezar antes de morrer, e corre ao encontro da 

irmã, pedindo-lhe clandestinamente socorro. A salvação é posta na dependência dos 

irmãos da heroína, que tardam a chegar, que poderão não chegar a tempo, e nesse 

compasso de espera o assassino fica cada vez mais impaciente. Finalmente, e no último 

momento, os irmãos conseguem resgatar a irmã e matar o vilão.  

Toda esta conjuntura de casamento, violência, sexo e crime, e ainda o jogo 

permanente com o suspense, contribuíram certamente em muito para a extraordinária 
                                                 
20 Lutz Röhrich diz claramente que a figura activa da mulher é um dos grandes atractivos deste conto, 
especialmente para os autores do século XX: „ Schon die Tatsache, dass die junge Ehefrau in Perraults 
Geschichte aktiv wird, ist für die Autoren des 20. Jahrhunderts zum Angelpunkt für Bearbeitungen des 
Blaubart-Stoffes gemacht worden, in denen die Unterwerfungsforderung Blaubarts zurückgewiesen wird“ 
(Röhrich, 2002: p. 20).   
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recepção do conto de Perrault. Na verdade, o conto de Perrault serviu de base a uma 

tradição oral que se começa a formar e a internacionalizar a partir deste texto. 

Encontramos assim toda uma tradição oral do Barba-Azul que parte do conto de 

Perrault. A designação “conto do Barba-Azul” acaba por se enraizar, aplicando-se a 

textos com determinadas características, definidas no Handwörterbuch des deutschen 

Märchens: 

 

B.[laubarts] Märchen im engeren Sinne sind die Märchen von dem mit 

einem abschreckenden Bart (oder ähnlichem) ausgestatteten Frauenmörder, die mit 

dem französischen, 1697 zuerst gedruckten Märchen „Barbebleue“ von Perrault 

oder mit seiner mündlichen Vorlage in engem Zusammenhang stehen. Im weiteren 

Sinne bezeichnet man als B.[laubart]märchen alle diejenigen Märchen, welche den 

Typ des vielfachen Frauenmörders in Verbindung mit der verbotenen Kammer und 

der glücklichen Errettung der bedrohten Frau festhalten (apud Suhrbier, 1987: 13). 

 

A designação „Blaubartmärchen” reporta-se assim a um certo tipo de conto 

popular, que joga com vários elementos: um assassino em série com um perfil 

assustador e um traço distintivo (como a barba azul), uma divisão ou um quarto 

proibido e a salvação da heroína. Na classificação de Antti Aarne e Stith Thompson, o 

conto do Barba-Azul enquadra-se no grupo dos contos maravilhosos com adversários 

sobrenaturais, mais especificamente nos tipos AaTh 311 e 312,21 e especialmente neste 

último.  

Mas não foi só na tradição popular que o conto do Barba-Azul conheceu uma 

enorme divulgação. Passou rapidamente para a chamada “alta literatura” e estimulou 

sucessivas criações literárias. A história transformou-se assim rapidamente num assunto 

literário, conhecendo uma assinalável repercussão e expansão a partir do século XIX e 

sobretudo no século XX22 (cf. Frenzel, 1983: 103-106). Esta enorme vitalidade do 

assunto Barba-Azul proporcionou assim a sua ascensão à condição de mito literário, 23 

                                                 
21 (Cf Aarne/Thompson, 1973: 103). Como explica Hans-Jörg Uther, os principais elementos do tipo de 
conto AaTh 312 são os seguintes: “In AaTh 312, also den eigentlichen Blaubart-Märchen, ehelicht die 
Frau einen reichen Mann ( in der Regel kein dämonisches Wesen) mit einem absonderlichen äusseren 
Merkmal mehr oder minder aus freien Stücken und soll wegen einer nicht bestandenen Gehorsamsprobe 
den Tod erleiden. Sie initiiert die Hilfsaktion, die eigentliche Errettung erfolgt jedoch durch andere oder 
bestenfalls durch ihre Mithilfe” (Uther, 1988: 38).  
22 Este aspecto será analisado mais pormenorizadamente no capítulo seguinte.  
23 Leia-se a definição de mito literário do Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, que nos 
permite integrar o assunto do Barba-Azul neste conjunto: “LITERARISCHE MYTHEN: In Anlehnung an 
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tendo no séc. XX superado o mito do sedutor libertino Don Juan, como faz notar Jürgen 

Wertheimer: 

 

Während Don Juan allmählich von der literarischen Szene abzutreten und 

sein eigenes Zitat zu werden beginnt, kehrt ein ganz anderer, fast vergessener 

Erotomane, der einst Legende war, ins literarische Leben zurück: Blaubart. 

Nur auf den ersten Blick mutet die Geschichte von Ritter Blaubart und 

seinen toten Ehefrauen märchenhaft und antiquiert an. In Wirklichkeit hat man es 

mit einem auf sehr moderne Art gnadenlosen und inhumanen Modell von 

Partnerschaft auf ehelicher Basis zu tun. Denn dieser Täter verführt nicht 

willkürlich jede, sondern tötet ausschließlich die Seine. Seine Ehefrau. Seine 

Ehefrauen. Und er vollzieht diese Tötungen nicht in der Öffentlichkeit, sondern 

hinter den Mauern seiner Burg. 

Es ist erstaunlich, wie viele Autoren der Moderne sich von dieser 

Vorstellung anregen ließen (Wertheimer, 1999: 11-12). 

  

Na Alemanha, este assunto mereceu de facto o maior interesse, tendo visto 

surgir, muito especialmente depois dos anos 80, uma imensidade de textos literários 

centrados na figura do Barba-Azul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
den frz. Terminus mythes littéraires immer wieder aktualisierend umgedeutete und umgeschriebene 
Stoffe literarischer Schöpfungen, die eine den antiken Mythen ähnliche kollektive Resonanz entwickeln 
(z. B. Faust, Don Juan, Robinson, Werther, Lulu)“, (Vischer, 2000: p. 665). Segundo esta definição, a 
história torna-se mito literário na medida em que não “cristalizou” na época em que surgiu, mas sim se foi 
sucessivamente modernizando e reavivando, através de várias actualizações, continuando a ter alguma 
pertinência nos tempos actuais. Leia-se a este respeito ainda a definição do mito dada por Pierre Brunel: 
“Em linhas muito gerais, podemos definir o mito como uma história ou um relato com valor exemplar que 
não cristaliza no tempo em que é criado e que, pelo menos na sua origem, evidencia a erupção do sagrado 
ou do sobrenatural do mundo” (Brunel apud Maria Palmira Roque da Silva, 2004: 95).  
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2. O Barba-Azul na literatura alemã 
 

2.1. Primeiras traduções de La Barbe bleue 
 

O primeiro texto alemão sobre o Barba-Azul é o poema Blaubart. Eine Romanze, 

de Friedrich Wilhelm Gotter, publicado em 1772. Apesar de este vir ao prelo um século 

após o conto de Perrault, Gotter inspirou-se claramente em Perrault e partiu do princípio 

que conto francês fosse conhecido do público leitor, como afirma Mererid Puw Davies: 

 

Thus, although there is a considerable gap between the first publication of 

Perrault’s text (1697) and the first appearance of the material in a German literary 

version, we can assume that the Bluebeard material must have been known by the 

time of that publication, since the comedy of Gotter’s “Romanze” derives partly 

from its ironic relationship with a model that the reader is assumed to know (Puw 

Davies, 2001: 97). 24 

 

 Também as traduções do conto de Perrault feitas por Friedrich Justin Bertuch 

(1790) e August Lewald (1837) deram um contributo para a tradição literária alemã do 

Barba-Azul. Ambos os tradutores se atêm, no geral, à versão de Perrault, mas 

desmarcam-se do autor francês na descrição da heroína: esta personagem feminina 

surge mais emocional e incontrolada, o que, segundo Puw Davies, se deve também à 

maneira como a imagem da mulher evoluiu na sociedade alemã ao longo dos séculos 

XVII e XVIII: 

 

In other words, in the translations by Bertuch and Lehwald the woman is 

more emotional and uncontrolled than in Perrault’s original. This seems to be due 

to the way in which, as the eighteenth century progressed, women were 

increasingly imagined to be non-rational creatures, with the result that elemental, 

emotional forces were increasingly imputed to them and shown to motivate their 

actions. So the suspense and gradual heightening of the woman’s emotion, based 

on her reasonable perceptions and relatively sophisticated, if unfortunate, 

                                                 
24 O público intelectual e aristocrático alemão nutria um grande interesse pela língua e cultura francesas. 
O domínio generalizado da língua francesa explica igualmente o facto de a primeira tradução alemã de 
contos maravilhosos só surgir muito tarde, em 1761-66, numa altura em que se assiste a uma abertura do 
público de leitores (cf. Puw Davies, 2001: 97).  
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judgement as portrayed by Perrault are transformed into more elemental responses 

that are ‘essential’ in the female character (id., ib.: 115). 

 

A mulher perde a autonomia e emancipação que lhe foi concedida por Perrault, já 

que os actos desta são praticamente “guiados” por forças elementares. A curiosidade 

surge como uma característica essencial do sexo feminino, que não consegue ser 

controlada. Em contrapartida, a figura do Barba-Azul é apresentada de uma forma mais 

desculpabilizante para o assassino. A personagem é menos terrível do que a de Perrault 

e assustador é somente o seu aspecto físico. As características positivas do Barba-Azul 

ultrapassam o seu lado negativo e o seu comportamento é, de certa maneira, legitimado. 

Outro factor importante é a omissão das moralidades nas traduções. Segundo Puw 

Davies, a ambiguidade, o potencial subversivo que se pode verificar no conto de 

Perrault é assim completamente anulado, e o conto passa a ser simplesmente uma 

história que aborda os males da curiosidade (feminina). Com esta culpabilização da 

heroína e desculpabilização do Barba-Azul, as traduções de Bertuch e Lehwald 

prenunciam duas características importantes no tratamento do assunto do Barba-Azul na 

posterior tradição literária alemã: 

 

Perrault’s two translators duly, and possibly unconsciously, strengthen the 

conventional, superficial interpretation of the moralités; in so doing they inculpate 

the wife, weaken the threat inherent in Bluebeard’s character, and thus dull the 

tale’s force. This is precisely what happens too in later indigenous German 

versions of ‘Blaubart’ (Puw Davies, 2001: 118). 

 

A tradição do Barba-Azul na Alemanha não se vai construindo apenas com base 

nas traduções de Bertuch e Lehwald, mas também a partir de vários contos populares 

alemães e espectáculos teatrais estrangeiros.  

Em 1797, surgem ainda duas obras do escritor romântico Ludwig Tieck em torno 

do assunto do Barba-Azul, que se tornam muito importantes para a tradição literária do 

Barba-Azul na Alemanha: a peça Ritter Blaubart. Ein Ammenmärchen in vier Akten e a 

narrativa Die sieben Weiber des Blaubart. Eine wahre Familiengeschichte. 25  

 
                                                 
25 Irei falar mais pormenorizadamente sobre Tieck no capítulo seguinte, já que é preferível continuar 
seguidamente com a análise da tradição popular do Barba-Azul na Alemanha.   
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2.2. A tradição popular alemã do conto do Barba-Azul 
 

Na recolha de contos populares Kinder- und Hausmärchen dos Irmãos Grimm 

podemos encontrar vários contos do Barba-Azul. A primeira edição desta colecção dos 

Irmãos Grimm, de 1812/1815, inclui precisamente um conto intitulado Blaubart. Mais 

tarde, no entanto, este conto foi retirado da obra, não surgindo mais nas posteriores 

edições, já que os Irmãos Grimm se aperceberam que Blaubart não era um conto 

genuinamente alemão, mas sim a “reprodução alemã” do conto francês de Perrault: 

 

After including Blaubart in the first edition of the KHM [Kinder- und 

Hausmärchen] in 1812, the Grimms realized that the tale, which they had collected 

from the Hassenpflug family, was not an indigenous German tale, but a retelling in 

German of Perrault’s literary French conte; they subsequently dropped it in favour 

of Fitcher’s Vogel (provided by Friederike Mannel and Dortchen Wild), which 

shared certain motifs with Blaubart, since they considered that tale to be more 

authentically German (Puw Davies, 2001: 63). 

 

 O conto Blaubart dos Grimm trata a história de um pai que tinha três filhos e 

uma só filha. Certo dia, um rei com uma barba azul fala com o pai para pedir a filha em 

casamento. O pai concorda e convence a filha de casar com o Barba-Azul. Esta, 

assustada com o futuro marido, pede aos irmãos para a socorrerem assim que a ouvirem 

gritar e parte com o rei. Certo dia, o Barba-Azul diz à mulher que tem de viajar e 

confia-lhe todas as chaves do palácio, dando-lhe a permissão de entrar em todos os 

quartos excepto num, que se abria com uma chave de ouro, ameaçando-a com a morte, 

caso esta desobedecesse às suas ordens. A jovem promete obedecer e visita todos os 

quartos permitidos logo após a partida do Barba-Azul. Após ter visto todas as riquezas, 

sucumbe à sua própria curiosidade e entra no quarto proibido. Ao abrir a porta do 

quarto, a mulher descobre os cadáveres de várias mulheres e, com o susto, deixa cair a 

chave no sangue que está no chão. Todas as tentativas da jovem de limpar o sangue da 

chave falham, e, após a sua chegada, o Barba-Azul pede imediatamente a chave. A 

mulher diz que a perdeu no meio da palha, o que leva o Barba-Azul a descobrir que ela 

tentou limpar o sangue da chave com a ajuda da palha. Barba-Azul força a jovem a 

entregar-lhe a chave e ameaça-a de morte. A mulher pede-lhe algum tempo para rezar e 

sobe à torre do palácio, gritando desesperadamente pelos irmãos, que acorrem ao pedido 
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de socorro da irmã. Após chamar três vezes pelos irmãos, estes chegam ao palácio e 

salvam-na das mãos do assassino. A jovem volta para casa e é recompensada com todas 

as riquezas do Barba-Azul.  

A acção do conto Blaubart dos Irmãos Grimm é basicamente a mesma da do 

conto de Perrault. No entanto, existem vários elementos importantes que distinguem o 

conto dos Irmãos Grimm do conto francês. Ao contrário de Perrault, que utilizou o seu 

próprio contexto sócio-histórico para o conto Barbe-Bleu, os Irmãos Grimm situam o 

seu conto num passado intemporal e mágico. O contexto familiar da heroína surge, ao 

contrário do contexto criado por Perrault, extremamente masculinizado. Uma mãe, 

irmãs ou outras personagens femininas parecem não existir. A heroína vive com três 

irmãos e o pai numa casa no meio de uma floresta e é persuadida por este para casar 

com o Barba-Azul. Ao contrário do Barba-Azul de Perrault, que era vizinho da família 

da heroína, este Barba-Azul aparece de repente na floresta, sem ficar muito clara a razão 

da sua vinda, o que reforça, juntamente com a floresta densa e negra onde vive a 

rapariga, o ambiente mágico do conto. O Barba-Azul ganha um estatuto aristocrático, 

ele é um rei. A barba, símbolo da autoridade masculina, é o único traço assustador da 

personagem referido em todo o conto e a única coisa à qual a heroína não se consegue 

habituar. O casamento surge como uma união forçada pelo pai da jovem rapariga e não 

como uma união por amor. Também o contexto social de convívio explorado no conto 

de Perrault desaparece e dá lugar a um maior confinamento das personagens. Faz-se 

apenas menção a alguns criados que acompanham o Barba-Azul a casa da heroína, mas, 

ao longo de todo o conto, estes criados não são mais referidos, e a heroína parece viver 

rodeada de riqueza, mas muito isolada no castelo do Barba-Azul. Também as amigas da 

heroína, que a visitam na mansão na versão de Perrault, desaparecem neste conto. Puw 

Davies descreve o contexto social do conto dos Grimm de uma maneira muito clara: 

 

Although Bluebeard is by now a king, neither he nor his wife exists within 

a societal framework and the characters appear isolated, since their royalty sets 

them apart just as the wood sets the bride’s family apart. While Bluebeard on his 

travels is accompanied by ‘eine Menge Bediente’, once the royal couple reach the 

castle the servants disappear. Thus, instead of getting married as a means and token 

of social intercourse and consolidation, the bride merely moves from one state of 

solitude to another. […] Therefore society, and especially female society, both 

concrete (the bride’s female friends, the courtship party, the helpful sister) and 
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abstract (the social fabric which dedicates the events of the tale), has disappeared 

(Puw Davies, 2001: 119). 

 

A heroína surge neste conto como uma mulher bela, mas algo gananciosa.  

Suspeita que o quarto proibido esconde as riquezas mais preciosas do Barba-Azul e é 

invadida por uma enorme curiosidade, à qual não consegue resistir. A heroína age assim 

não de própria vontade, mas como se fosse guiada por uma força superior, um vício 

maléfico. Ela perde a emancipação alcançada no conto de Perrault: é um mero joguete 

nas mãos da curiosidade e é culpabilizada por tal, muito embora, no desenlace, seja 

salva pelos irmãos e recompensada com a fortuna do Barba-Azul. Tal como em 

Perrault, todo o contexto do salvamento é extremamente masculinizado e, com a vinda 

dos irmãos, a heroína fica como que remetida à total inércia. Os irmãos levam-na de 

volta à casa paternal, juntamente com as riquezas de Barba-Azul. Não casa segunda vez, 

diferentemente da heroína de Perrault, e não atinge qualquer emancipação. Segundo 

Puw Davies, nesta versão dos Irmãos Grimm, a compreensão daquilo que é definido 

como um conto do Barba-Azul é assim alterado: 

 

In the Grimm’s version, therefore, the meaning of ‘Blaubart’ has changed. 

From being a tale about a society in which women may act autonomously and be 

rewarded for it, it has become an account of a world which circumscribes and 

suspects such actions (id., ib.: 125).  
 

A versão do coleccionador Ludwig Bechstein foi a que alcançou maior 

divulgação na Alemanha oitocentista. Bechstein publicou pela primeira vez Das 

Märchen vom Ritter Blaubart em 1845, na sua colecção de contos populares Deutsches 

Märchenbuch. Esta recolha teve uma recepção notável por parte do público-leitor 

alemão, tendo sido reeditada doze vezes em apenas nove anos. 

 Neste conto, muito próximo da versão de Perrault, um Cavaleiro de barba azul 

pede em casamento uma das filhas de uma vizinha. Ao princípio nenhuma delas quer 

aceitar o pedido de casamento, até que a mais nova aceita, por fim, e vai viver para o 

castelo dele. Após algum tempo, Blaubart ausenta-se, deixando as chaves à mulher e 

proibindo-a de entrar num gabinete. Convencida pela insistência e curiosidade da irmã, 
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a mulher de Blaubart desobedece e abre a porta proibida.26 Ao entrar no gabinete, 

descobre os cadáveres das anteriores mulheres assassinadas e deixa cair a chave, que 

fica manchada de sangue. Ao voltar da sua viagem, Blaubart descobre, através da chave 

manchada, que a mulher lhe desobedeceu e decide decapitá-la.27 Esta pede socorro à 

irmã, que sobe à torre para tentar avistar os irmãos. Tal como em Perrault, a rapariga é 

salva pelos irmãos e Blaubart é morto. No final, a heroína não é recompensada com a 

riqueza de Blaubart e fica, durante um longo período, abalada com o trauma deste 

casamento fatal.  

Bechstein segue o conto de Perrault muito de perto, mas situa-o numa Alemanha 

feudal. É muito provável que, neste enquadramento medieval, Bechstein se tenha 

inspirado nos textos de Tieck, de 1797, que são anteriores à sua versão do Barba-Azul 

(vd. infra p. 40). Bechstein “melhora” significativamente a figura do Barba-Azul, 

desagravando-a e tornando-a mais justa, já que este avisa claramente a heroína das 

consequências da desobediência às suas ordens. Ao confrontar a mulher com a sua 

culpa, após ter descoberto a chave manchada de sangue, Blaubart justifica a sua 

actuação, já que, desde o início, ele fora sincero em revelar as consequências que a 

jovem mulher poderia sofrer, caso entrasse no quarto proibido. Esta sinceridade e 

“justiça” de Blaubart penalizam muito mais a personagem feminina. A rapariga sabia 

exactamente o que poderia acontecer e sucumbiu, mesmo assim, à curiosidade, 

enquanto que Blaubart surge como uma autoridade moral firme e é desculpabilizado. 

 Também aqui, a personagem perde a emancipação adquirida em La Barbe bleue. 

Enquanto em Perrault a heroína age autonomamente, em Bechstein a mulher, ao entrar 

no quarto proibido, aquiesce aos pedidos da irmã, que parecem pesar mais que a sua 

própria curiosidade. Assim, a mulher do Barba-Azul é movida por forças irracionais, às 

quais não consegue resistir. Leia-se, a este respeito, o comentário de Puw Davies: 

 

                                                 
26 O conto de Bechstein é o único conto no qual a irmã da mulher parece estar presente quando esta abre a 
porta, já que foi a irmã que instigou a heroína a tal acto. No entanto, a partir do momento em que a porta 
se abre, a personagem desaparece curiosamente por completo da história, não sendo castigada por 
Blaubart. A irmã só surge outra vez quando a heroína lhe pede ajuda para chamar os irmãos.    
27  Curiosamente, nesta versão de Bechstein, Blaubart assassina as suas mulheres, decapitando-as. A 
decapitação era, durante os tempos da Inquisição, frequentemente utilizada no assassínio de mulheres 
perseguidas. Simbolicamente, retirava-se à mulher a “parte” do corpo que possuía a sabedoria. Desta 
maneira, também Blaubart retira às mulheres, ao decapitá-las, a parte que adquiriu uma nova sabedoria ao 
abrir a porta proibida (cf. Puw Davies, 2001:127). 
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While the heroines in Perrault’s version and the KHM experience a 

powerful sense of curiosity and underego an inner struggle with it, this element is 

greatly weakened in Bechstein’s version, where the wife simply caves in to her 

sister’s covetous inquisitiveness rather than gratifying an impulse of her own. 

Thus, it is implied, the wife is morally weak and extremely suggestible. Or rather, 

she is no longer merely disobedient but so fundamentally, morally bad that 

Bluebeard calls her ‘du schlechte Magd’ (id., ib.: 126-7).  

 

A versão de Bechstein é a versão mais castigadora para a personagem feminina. 

No desenlace, a heroína não herda qualquer fortuna do marido e sofrerá ainda durante 

muito tempo as consequências traumatizantes deste encontro com Blaubart. Nada 

aponta para um segundo e mais feliz casamento. O tom de todo o conto é um tom muito 

mais moralizador do que aquele que se pode encontrar nos outros contos já referidos. O 

objectivo parece ser o de educar os leitores conforme os valores morais patriarcais do 

tempo. Suhrbier vê esta versão mais dura do Barba-Azul da seguinte maneira: 

 

Die Verschärfung der Strafandrohung und die Ausmalung der Folgen des 

Ungehorsams in Blaubart-Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts entsprechen dem 

wachsenden Bewusstsein von der Brüchigkeit des patriarchalischen Verhältnisses 

zwischen Mann und Frau – trotz der ständigen Propagierung dieses Modells schon 

in Märchen- und Kinderbüchern, trotz seiner Durchsetzung in der 

rollenspezifischen Erziehung und trotz seiner Praktizierung in der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit (Suhrbier, 1987: 26).  

 

Seguindo esta linha de pensamento de Suhrbier, é possível dizer que a 

necessidade dos autores de encontrarem uma versão mais castigadora para personagem 

feminina foi crescendo à medida que a submissão da mulher à figura patriarcal (o pai ou 

o marido) ia decrescendo na sociedade real. Isto mostra como os contos populares eram 

utilizados para educar o público-leitor, mas também para tentar interpretar a sociedade 

na sua respectiva época. Nas palavras de Röhrich: 

 

Märchen sind keine statischen Texte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende 

überlieferte sakrosankte Relikte, sondern sie wandeln sich, werden immer wieder 

umerzählt und den Bedürfnissen jeder Kultur und Epoche und jedem neuen 
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Zuhörer- oder Leserkreis angepasst. Gerade diejenigen Märchen, die von Grund 

auf frauenfeindlich sind, tendieren dazu, von modernen Frauen umerzählt zu 

werden. Sie entsprechen dann zwar nicht mehr dem klassischen kanonischen 

Grimm-Text weder nach Wortlaut noch nach Inhalt. Aber Erzähler von heute 

müssen diesen auch nicht sklavisch beibehalten (Röhrich, 2002: p. 24).  

 

O conto Blaubart deixou de constar nas edições posteriores da colecção de 

contos dos Irmãos Grimm, restando apenas o conto Fitcher’s Vogel (KHM 46),28 que 

cabe também no núcleo de contos do Barba-Azul por ter alguns motivos que lhe são 

próprios: um assassino de mulheres, um quarto proibido e o feliz salvamento da heroína 

no desenlace. Estes elementos e motivos permitem uma integração de Fitcher’s Vogel 

no tipo AaTh 311 da classificação de Antii Aarne e Stith Thompson (Aarne/ Thompson, 

1973: 99-100). 

 Este conto dos Irmãos Grimm relata a história de um bruxo (“Hexenmeister”) 

que rapta raparigas. Certo dia, o bruxo rapta a mais velha de três irmãs, levando-a para 

sua casa e enchendo-a de riquezas. Após algum tempo, o bruxo diz à noiva-refém que 

tem de viajar, e entrega-lhe todas as chaves de casa (avisando-a de que ela pode utilizar 

todas, excepto uma) e um ovo. Levada pela curiosidade, a rapariga entra no quarto 

proibido e, assustada com os cadáveres que lá encontra, deixa cair o ovo no chão 

coberto de sangue. Quando o bruxo volta e vê o ovo manchado de sangue, a 

desobediência da jovem é descoberta e ela é assassinada. O mesmo acontece com a 

segunda irmã. A terceira irmã, também esta raptada e posta à prova pelo bruxo, é 

caracterizada pelo narrador como esperta e ardilosa, e guarda o ovo antes de abrir o 

quarto proibido e descobrir os cadáveres. A noiva do Barba-Azul ressuscita então as 

irmãs esquartejadas. O bruxo, ao voltar, não descobre nenhum sangue no ovo e, 

confiando na fidelidade da noiva, leva, a pedido desta, um cesto ao pai da noiva, onde, 

sem que ele o suspeite, se encontram escondidas as outras duas irmãs. Entretanto, a 

jovem noiva disfarça-se de pássaro para escapar às garras do bruxo e dos amigos deste, 

não sendo sequer reconhecida pelo próprio noivo com o qual se cruza durante a sua 

fuga. No fim da história, surgem os familiares e os amigos da jovem que, avisados pelas 

duas irmãs, incendeiam a casa do noivo, matando assim o bruxo e os amigos. 

                                                 
28 Este conto é uma composição com base em duas narrativas de Hessen e surge igualmente na primeira 
edição dos contos dos Irmãos Grimm, de 1812/1815.  
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O conto novelesco Der Räuberbräutigam (KHM 40) não se enquadra a rigor 

nestes contos do Barba-Azul, mas tem alguns motivos em comum com Fitcher’s Vogel 

e deve, por isso, ser também mencionado aqui. 29 Este conto apresenta a história de um 

moleiro que quer casar a sua filha com um homem rico, do qual esta não gosta. O noivo 

obriga a rapariga a ir visitá-lo na sua casa numa floresta. Ao chegar à dita casa, a jovem 

é recebida por um pássaro que a avisa por duas vezes que esta se encontra num covil de 

ladrões e a aconselha a fugir. Apesar destes avisos, a noiva entra na casa, onde encontra 

uma velha que a alerta para o perigo que corre, já que os ladrões canibais voltarão em 

breve para comê-la Aquando da chegada destes, a velha esconde a rapariga, que observa 

como os ladrões matam e esquartejam uma outra mulher, cortando-lhe um dedo para lhe 

roubar o anel. Este dedo salta para o esconderijo da jovem noiva, que o guarda. À noite, 

a heroína foge com a ajuda da velha para a casa do pai, onde lhe conta tudo o que 

presenciou. No dia do casamento, é pedido a todos os presentes para contarem uma 

história, e a jovem noiva conta o que sucedeu na casa dos canibais, exibindo por fim o 

dedo da rapariga assassinada como prova da veracidade da sua história. O noivo e os 

restantes ladrões são assim desmascarados, presos e condenados pelo tribunal. 

Também estes dois contos têm a visão patriarcal subjacente. As raparigas vivem 

sob a tutela de um elemento masculino da família, neste caso um pai autoritário. No 

entanto, e ao contrário do que afirma Puw Davies,30 as heroínas são activas e têm 

iniciativa. São elas próprias que tomam o destino nas suas mãos, salvando-se, de uma 

maneira muito astuta, acrescendo que, no caso de Fitcher’s Vogel, a heroína livra 

também as irmãs da morte. Os truques que a protagonista utiliza em Fitcher’s Vogel 

para salvar as irmãs dão prova da sua grande inteligência, imaginação e capacidade de 

acção. A heroina consegue reverter toda a situação e passar de dominada a dominante. 

Ela própria acaba por “comandar” o noivo e enganá-lo ao ordenar que ele entregue em 

casa do pai o cesto onde estão escondidas as irmãs. Tanto a heroína de Fitcher’s Vogel 

como a corajosa protagonista de Der Räuberbräutigam têm fortes traços 

                                                 
29 Destaco alguns pontos de contacto com Fitcher’s Vogel: não aparece a figura do Barba-Azul, mas 
encontramos figuras de ladrões e canibais, que assassinam mulheres. Outro motivo comum é a jovem 
heroína, que consegue salvar a sua vida com a ajuda de outra personagem feminina. Aarne e Thompson 
integram este conto no tipo AaTh 955, (Aarne/ Thompson, 1973: 338). Outro conto dos Irmãos Grimm 
próximo dos contos do Barba-Azul é o conto Das Mordschloss (mais tarde retirado da colecção).   
30 Tomando como base o estudo de Ruth Bottigheimer, Puw Davies afirma que as personagens femininas 
dos contos de Grimm sofrem uma opressão e um anulamento da sua emancipação: “And finally, just as 
patriarcal power is exonerated, so too is the assertive heroine suppressed in the German tradition, as in the 
case of Fitchers Vogel” (Puw Davies, 2001: 70). 
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emancipatórios, que não podem ser negados.31 É possível reencontrar nesta contradição 

entre o poder patriarcal e a emancipação da personagem feminina o mesmo potencial 

subversivo que Puw Davies viu em Perrault.  

 Refereria por último três textos que, não cabendo na designação de “Märchen”, 

são, mesmo assim, adaptações do conto do Barba-Azul para “consumo” popular.  

Em 1845, surge a história do Barba-Azul numa “banda desenhada” do 

aristocrata Franz Pocci, que transforma esta figura masculina num Cavaleiro (“Ritter im 

Frankenland”) da zona do Frankenland, com o nome de Raoul, inspirando-se na ópera 

Raoul Barbe-Bleue32 de Sedaine e Grétry. 

Mais tarde, em 1852, uma adaptação abreviada desta primeira obra de Pocci é 

editada no Münchener Bilderbogen No. 52, e, em 1859, vem a lume uma peça de 

marionetas de Pocci com o nome Blaubart. Ein furchtbares Spektakelstück aus dem 

finsteren Mittelalter. Estas versões do Barba-Azul e o conto de Bechstein contribuíram 

em muito para a difusão do Cavaleiro Barba-Azul na Alemanha.  

 

2.3. O Barba-Azul como assunto literário 
 
  

O escritor romântico Ludwig Tieck teve um papel de destaque na fixação do 

Barba-Azul como assunto na literatura alemã. O primeiro texto de Tieck em torno do 

Barba-Azul é a peça Ritter Blaubart. Ein Ammenmärchen in vier Akten, publicada em 

1797, na obra Volksmärchen herausgegeben von Peter Leberecht. Em 1812-17, Tieck 

alargou o referido texto dramático para uma peça de cinco actos, com o título de Ritter 

Blaubart, que se encontra na colecção Phantasus. Eine Sammlung von Mährchen, 

Erzählungen, Schauspielen und Novellen. Para além desta peça, Tieck escreveu ainda 

Die sieben Weiber des Blaubart. Eine wahre Familiengeschichte, uma narrativa que 

conta a “história prévia” do Barba-Azul e que veio ao prelo também em 1797. 

A versão do Ritter Blaubart incluída em Phantasus passa-se numa Alemanha 

feudal e fantástica e apresenta o Barba-Azul como o cavaleiro Hugo vom Wolfsbrunn, 

                                                 
31 É importante mencionar aqui que ambas as heroínas são raparigas do povo, e pertencem portanto a uma 
classe social mais baixa do que as personagens femininas de outros contos. Este factor pode ter facilitado 
aos Irmãos Grimm o abrandamento dos critérios patriarcais e assim, ter evitado a repressão da 
personagem feminina. O estatuto social destas duas heroínas aproxima-as ainda do perfil da heroína de 
contos jocosos, que se caracteriza por ser muito activa, independente e astuta.  
32 Esta ópera de Sedaine e Grétry estreou no dia 2 de Março 1789 em Paris. 
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que tem uma barba azul e cujas primeiras mulheres desapareceram de forma misteriosa. 

Hugo casa com Agnes Friedheim, o elemento mais jovem de uma família à qual 

pertencem ainda a irmã Anne e três irmãos. Agnes vive com a irmã no castelo de 

Blaubart que, ao viajar, dá à jovem esposa as chaves dos quartos do castelo, proibindo-

a, no entanto, de entrar no sétimo quarto. Tal como no conto de Perrault, a jovem 

desobedece a esta ordem e entra no quarto onde encontra os cadáveres das anteriores 

mulheres de Blaubart. Assustada, Agnes deixa cair a chave, que fica manchada com 

sangue. Hugo volta para casa e, descobrindo a desobediência da esposa, resolve matá-la, 

morte esta que é impedida pelos irmãos que vêm em socorro da irmã. 

O segundo texto de Tieck, Die sieben Weiber des Blaubarts, é dedicado a Peter 

Leberecht, o autor fictício da peça Ritter Blaubart e conta a história do cavaleiro Peter 

Berner e do seu tutor Bernard, que vivem na Alemanha medieval. Bernard quer 

transformar Peter num herói e é auxiliado por uma fada que concede a Peter uma fonte 

para a sua felicidade e uma fonte para a sua infelicidade, assim como uma cabeça que 

funciona como uma espécie de oráculo, quando é tocada por uma chave mágica. Peter 

opta por ter felicidade na guerra e infelicidade com as mulheres e guarda a cabeça num 

quarto do seu castelo, proibindo a sua amante Mechthild de abrir a porta do quarto, mas 

entregando-lhe, mesmo assim, a chave respectiva. Esta desobedece ao amante e entra no 

quarto, onde vai utilizar a cabeça para adquirir sabedoria. É também esta sabedoria que 

consegue salvar Mechthild do castigo, quando Peter se apercebe da sua desobediência. 

Após este acontecimento, Peter procura a fada uma segunda vez, pedindo-lhe mais 

sabedoria e uma barba para parecer mais vigoroso, mas é castigado com uma barba 

azul, após ter insultado a fada. A partir deste momento, a vida de Peter transforma-se 

numa sucessão de infelicidades. Ele casa sucessivamente com seis mulheres, 

assassinando-as todas após estas falharem o teste de obediência. Bernard acaba por 

deixar o seu protegido quando percebe que este nunca se irá transformar num herói 

cavaleiro. A narrativa termina fazendo a ponte com a peça de Peter Lebrecht e constitui, 

desta maneira, a história prévia do “Ritter” Blaubart.   

Tieck é o primeiro escritor alemão a modificar claramente vários elementos do 

conto de Perrault, sendo estas alterações posteriormente recuperadas em textos literários 

e populares que jogam com a história do Barba-Azul. Ele é responsável pelo 
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enquadramento aristocrático 33  da história na linha do “Ritterroman” na Alemanha 

feudal e é também ele que introduz, pela primeira vez, o motivo popular das sete 

mulheres.34 Mas mais importante ainda, Tieck revê o papel das figuras femininas do 

conto do Barba-Azul, retirando-as do ambiente familiar e social feminino e adensando 

um ambiente patriarcal. Agnes é, por exemplo, forçada pelo irmão Anton a casar com 

Hugo vom Wolfsbrunn. Encontramos aqui, assim, o ambiente familiar que se manterá 

nos contos populares dos Irmãos Grimm e de Bechstein (já analisados) e que é uma das 

características da tradição alemã do Barba-Azul. O facto de os contos dos Irmãos 

Grimm e de Bechstein serem posteriores aos textos de Tieck leva a crer que os três se 

possam ter deixado inspirar por este escritor romântico: 

 

But Tieck’s texts too are of great importance to our understanding of the 

career of ‘Blaubart’ in German, and relativize the status of the Grimms’ and 

Bechstein’s version, since they pre-date the version by the Brothers Grimm by 

some fifteen years; Tieck’s play in particular represents a kind of German Urtext 

for the Blaubartmärchen, forming the prehistory of the better-known tradition 

often believed to have started with the Grimms (Puw Davies, 2001: 102).  
 

 As obras de Tieck, tornam-se assim num elo de ligação entre a tradição francesa 

e a nova tradição alemã do Barba-Azul.  

Perrault, Tieck, os Irmãos Grimm e Ludwig Bechstein lançaram portanto as 

bases para o futuro tratamento do assunto do Barba-Azul na literatura alemã. Muitas 

outras versões do Barba-Azul surgiram nos anos seguintes, entre as quais podemos 

destacar a peça Herr Blaubart oder das Gehemnisvolle Kabinett. Posse in einem Akt, 

estreada em 1825,35 de Louis Angély; a novela Der Blaubart, de Friedrich Wilhelm 

Hackländer, publicada pela primeira vez em 1863 na revista Über Land und Meer, e a 

                                                 
33 É preciso notar aqui que Tieck pertencia a uma família modesta e, segundo Suhrbier, anti-feudalista. Os 
textos de Tieck são uma sátira ao mundo aristocrático e cavalheiresco: “1797, als die französische 
Revolution überall noch in den Köpfen nachbebte, veröffentlicht der Seilersohn Tieck bei Nicolai in 
Berlin – also bei dem Verleger bürgerlichen Schriftentums – gleich zwei Blaubart-Versionen, die im 
Mittelalter spielen und deren Titelheld ein händelsüchtiger Ritter ist. Tieck hat auch hier eine klare 
antifeudale Tendenz, denn beide Blaubart-Bearbeitungen sind unter anderem eine unverhüllte Satire auf 
Adel und Rittertum, sowie deren literarische Romantisierung, wie sie damals modisch zu werden begann“ 
(Suhrbier, 1987: 34). 
34 No conto popular de Charles Perrault não é referido o número de mulheres vitimadas por Barbe-Bleue.  
35 Esta peça estreou no dia 21 de Setembro de 1825 em Berlim, no Königsteiner Theater. 
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novela Blaubart de E.[ugene] Marlitt, que surgiu na revista Die Gartenlaube em 1866.36 

Todos estes textos se enquadram numa literatura de consumo, mais trivial, e em todos 

eles se assiste a um desagravamento da figura do Barba-Azul (nalguns casos com 

recurso ao cómico). Os autores apostam numa espécie de “reconciliação” com o Barba-

Azul. As personagens femininas são figuras supersticiosas que, por várias razões, 

projectam a figura do Barba-Azul, do ogro, do assassino na personagem masculina. 

Estas projecções revelam-se contudo enganosas, acaba por se descobrir que o assassino 

só existiu na fantasia da mulher. O Barba-Azul é inocente a tudo acaba em bem. 

 

Passarei agora a referir brevemente duas óperas em língua francesa que foram 

marcantes na “literatura do Barba-Azul”. Em 1866, estreia a ópera francesa Barbe-

Bleue, com música de Jacques Offenbach37 e libreto da autoria de Henri Meilhac e 

Ludovic Halévy; e, em 1907, estreia a ópera Ariane et Barbe-Bleue, também esta 

francesa, de Paul Dukas (música) e Maurice Maeterlinck 38  (libreto). Enquanto a 

primeira ópera dá um tratamento grotesco e satírico ao assunto do Barba-Azul, a ópera 

de Dukas e Maeterlinck “reencena” o conto de Perrault muito à luz do drama de  fin-de-

siècle. Ariane, a sexta noiva do Barba-Azul, recebe do noivo sete chaves, das quais, no 

entanto, só pode utilizar as seis chaves prateadas. A sétima chave, dourada, pertence ao 

quarto proibido. Ariane desobedece a Barba-Azul e abre o sétimo quarto, que esconde 

as outras cinco mulheres, prisioneiras de Barba-Azul. Barba-Azul depressa descobre a 

desobediência da noiva e quer matá-la, acto este que é impedido pelo povo, que entra no 

castelo e protege Ariane. No segundo acto, Ariane reencontra as mulheres prisioneiras e 

mostra-lhes, pela primeira vez após muito tempo, o que é a liberdade. No terceiro acto, 

                                                 
36 Outros textos de autores de várias nacionalidades sobre o Barba-Azul que seguem esta linha do cómico 
e/ou burlesco, por exemplo: Blaubart (1850) de Alexander Ungern-Sternberg, Blue-Beard. A serio-comic 
oriental romance (1841) de Reginald Heber, Blue Beard; an extravaganza (1848) de James Roninson 
Planché e Charles Dance, e Blue Beard! From a new point of vue (1860) de James Henry Byron. 
37 O compositor Jacques Offenbach nasceu em 1819, em Paris. O pai, judeu, ensinou-o a tocar violino, e, 
mais tarde, Offenbach estudou violoncelo no Conservatório de Paris. De 1836 a 1855, dirigiu o teatro 
Bouffes-Parisiens, onde conciliava as funções de director de teatro, compositor e dirigente, e onde 
conheceu alguns dos seus maiores sucessos. As suas obras deixaram, no entanto, de corresponder ao 
gosto do público e Offenbach morreu sozinho e doente em 1880 (cf. Brockhaus, 1990: 108). 
38 O escritor belga Maurice Maeterlinck nasceu em 1862, em Gent, e foi um dos mais importantes 
representantes do Simbolismo. As suas peças, geralmente introspectivas, são dominadas por um 
sentimento de pessimismo e fim do mundo. Os diálogos das suas personagens, geralmente expostas a 
destinos trágicos, a medos e à morte, reflectem a solidão das figuras e a incapacidade de 
intercomunicação. Estes dramas de Maeterlinck foram precursoras do chamado teatro do absurdo. Em 
1911, Maeterlinck ganha o prémio Nobel da literatura. O escritor morre em Orlamonde (Nizza) em 1949 
(cf. Brockhaus, 1990: 700). 
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Barba-Azul é vencido pelo povo e Ariane quer libertar as prisioneiras, mandando-as 

para casa. As prisioneiras, no entanto, recusam deixar o Barba-Azul e somente Ariane 

abandona o castelo e o Barba-Azul. O libreto centra-se na oposição entre a emancipação 

de Ariane e a dependência das cinco mulheres do amo e senhor Barba-Azul. Há um tom 

melancólico que perpassa toda a ópera, no entanto, a saída de Ariane do castelo deixa 

alguma esperança, nem que somente utópica.  

A ópera de Dukas e Maeterlinck deixou algumas marcas numa famosa ópera 

húngara, A kékszakállú herceg vara (O Castelo do Duque Barba-Azul), de Béla Bartók39 

(música) e Béla Balász40 (libreto), de 1910/11, que, no entanto, tem uma história mais 

sombria e fatalista. No texto dramático, a heroína Judith deixa a sua família e o seu 

noivo para seguir Barba-Azul, por quem ela se apaixonou. Judith está convencida que, 

com o seu amor, consegue salvar o seu amante dos seus sentimentos negativos e da sua 

frieza. A pedido da mulher, Barba-Azul vai abrindo várias portas de quartos do seu 

castelo. O último desses quartos mostra as três mulheres anteriores do Barba-Azul, que 

não estão mortas, como Judith receava, mas que estão mudas e imóveis, parecendo 

memórias petrificadas do Barba-Azul. Aterrorizada, Judith começa a perceber que 

também ela faz agora parte destas memórias e acaba por se colocar junto às outras 

mulheres. Pela primeira vez, na história literária do Barba-Azul, a heroína não se salva 

no último momento. Ao contrário do que acontece com Ariane et Barbe-Bleue, O 

Castelo do Duque Barba-Azul não aponta para qualquer saída utópica. 

Estas duas óperas lançaram uma nova luz no tratamento do assunto do Barba-

Azul, transformando o perigo vindo da personagem Barba-Azul mais numa ameaça 

psicológica do que física para as mulheres e explorando fortemente o perfil psicológico 

da heroína. Na personagem de Ariane encontram-se traços emancipatórios claros, ela é 

uma personagem forte e não se deixa intimidar por Barba-Azul, como explica Elisabeth 

Frenzel: 

 

                                                 
39 O compositor e pianista húngaro Béla Viktor Janos Bartók nasceu em 1881 na Roménia e estudou 
piano e composição em Budapeste. Bartók ficou primeiramente conhecido como pianista e fez várias 
digressões na Europa, nos Estados Unidos e na Rússia. Em 1940, Bartók emigrou para os Estados Unidos, 
onde, no entanto, já não conheceu a mesma fama. Característico para as obras deste conceituado músico 
é, sem dúvida, a influência da música popular húngara. Bartók morreu em 1945, em Nova York (cf. 
Brockhaus, 1990: 600-1). 
40 O escritor húngaro Béla Balász nasceu em 1884 em Szeged. Balász escreveu vários guiões para cinema 
em Viena e Berlim e trabalhou em Moscovo como docente para ciências cinematográficas (cf. ibidem: 
506). 
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M. Maeterlincks Drama Ariane et Barbe-Bleue (1901) führt eine neuartige, 

selbstbewusste sechste Frau Blaubarts vor, die es für unter ihrer Menschenwürde 

erachtet, ein unsinniges Verbot des Mannes zu akzeptieren, sofort in die siebente, 

unerlaubte Tür eindringt, Blaubarts frühere fünf Frauen, die er dahinter eingesperrt 

hält, befreit und mit ihnen fliehen will (Frenzel, 1998: 104).  

 

Ariane contraria, pois, qualquer subordinação patriarcal, surgindo como uma 

personagem francamente emancipada. Judith, diferentemente, passa de uma personagem 

inicialmente emancipada para uma figura subordinada ao Barba-Azul e, assim, à ordem 

patriarcal: 

 

Maeterlinck gestaltete mit Ariane eine Hoffnung: sie ist der Entwurf einer 

selbstbewussten, unabhängigen Frau, die den patriarchalischen 

Unterwerfungsanspruch zurückweist und mit dem Mann fertig wird, ohne auf seine 

Gewalt ihrerseits mit Gewalt zu antworten. Das Scheitern Judiths kann man 

demgegenüber als wirklichkeitsgerechten Ausdruck für die übergroßen 

Anstrengungen verstehen, die – bis heute – notwendig sind, um das 

patriarchalische Verhaltensmuster in der Beziehung zwischen Mann und Frau 

aufzubrechen (Suhrbier, 1987: 58).  

  

Diferentemente de Maeterlinck, Balász concentra a sua atenção no perfil 

psicológico do Barba-Azul. A focalização na figura do Barba-Azul, em detrimento da 

figura da mulher, é muito característica de textos do princípio do século XX, como 

explica Puw Davies: 

 

But where Ariane et Barbe-Bleue focuses on the women’s psyches, the later 

work explores Bluebeard’s psyche. Moreover, the conclusion of Duke Bluebeard’s 

Castle has none of the utopian possibilities of Maeterlinck’s and Duka’s opera, and 

is to my knowledge the first Bluebeard text in the European tradition to resist any 

utopian perspective whatsoever. These two major differences may have contributed 

to the celebrity of Duke Bluebeard’s Castle, since the twentieth century had an 

avid interest not in Bluebeard’s wife, but in Bluebeard himself; and since the 

fatalistic, non-utopian analysis of the relationship between Bluebeard and his wife 

or lover would also become a typical feature of many twentieth-century reworkings 

of the material (Puw Davies, 2001: 166).  
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O Barba-Azul ganha, portanto, em ênfase psicológica e surge como um homem solitário 

e dilacerado, incompreendido pelo mundo, que adquire uma grandeza trágica e cujos 

actos são vistos como resposta ao mundo no qual não se consegue integrar. Barba-Azul 

não é punido pelos seus actos e adquire o status de uma figura heróica. 

As tendências que acabámos de descrever encontram eco em muitos textos 

alemães das duas primeiras décadas do século XX, dos quais Puw Davies e Suhrbier 

destacam: os ensaios Der gute Blaubart (1909) de Paul Wiegler, e Prinz Blaubart 

(1911-12) de Karl Schossleitner; a peça Ritter Blaubart: Ein Märchenstück in fünf 

Aufzügen (1905) de Herbert Eulenberg; a narrativa Der Ritter Blaubart (1911), de 

Alfred Döblin; a narrativa Ritter Blaubart (1913) de El Hor; e a peça Gilles et Jeanne 

(1922) de Georg Kaiser.  

Importante para a desculpabilização dos assassinatos é o facto de a mulher, 

frequentemente, já não ser esposa, mas sim, pela primeira vez na tradição do Barba-

Azul, amante deste, o que faz delas transgressoras sexuais e as coloca numa posição 

distante das convenções morais. Isso facilita a simpatia do público / leitor para com a 

figura do Barba-Azul. Este passa a ter um perfil “glamouroso” de um outsider que 

rejeita as convenções sociais. O Barba-Azul já não está necessariamente dependente do 

seu poder económico, como até então. As mulheres sentem uma atracção sexual, às 

vezes masoquista, por Barba-Azul. Tudo isto tende a legitimar, de certa maneira, a 

castigo, isto é, a morte que as heroínas sofrem.  

Outra característica dos textos da viragem do século é a grande exploração de 

violência. O próprio acto do assassínio das personagens femininas, que raramente se 

salvam, é descrito com pormenor e conhece assim uma nova importância. Enquanto nos 

contos populares o assassínio em si nem sequer chegava a acontecer, agora torna-se 

num elemento fulcral da acção. Os finais emancipatórios na tradição de Perrault passam 

a rarear. 

Na viragem do século assiste-se a uma aproximação da figura do Barba-Azul à 

figura do D. Juan. Ambos exibem um charme ao qual as mulheres não conseguem 

resistir e ambos “coleccionam” mulheres, D. Juan seduzindo-as e Blaubart 

assassinando-as.  
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A partir da década de 70 do século XX e sobretudo a partir dos meados dos anos 

80, verifica-se um interesse renovado pelo assunto Barba-Azul. Isto deve-se certamente 

ao facto de a figura do Barba-Azul e a sua história estimularem uma reinterpretação à 

luz dos nossos tempos e, muito especialmente, no contexto da “Neue Frauenbewegung”. 

No fundo, o mais atractivo na história do Barba-Azul é a vertente do sexo e do crime do 

quadro do casamento, que permite recolocar a questão da relação homem-mulher, 

problematizar a velha ordem patriarcal, reanalisar responsabilidades e que, para além 

disso, se presta a uma reflexão sobre princípios destrutivos a um nível mais lato. 

Na breve apresentação que se seguirá da “literatura do Barba-Azul” em língua 

alemã até aos anos 90, distinguirei entre textos escritos por mulheres e textos escritos 

por homens.  

Nos textos escritos por mulheres a representação do Barba-Azul é mais latente 

que real. Em 1958, a escritora surrealista Unica Zürn escreve Das Haus der 

Krankheiten: Geschichten und Bilder einer Gelbsucht, um texto diarístico no qual a 

figura de Blaubart surge, por um lado, (indirectamente) ligada ao médico psiquiatra que 

trata a narradora no hospital e, por outro, a uma figura ausente de um homem que a 

protagonista ama, mas que ela designa de “Todfeind”. 

 O segundo texto é o romance Der Fall Franza, de Ingeborg Bachmann, escrito 

em 1966. Nesta obra, a protagonista Franza colapsa psíquica e fisicamente por causa de 

uma casamento destrutivo com um psiquiatra, casamento que ela própria designa como 

“Blaubartehe”. Em ambos estes textos, o Barba-Azul configura uma figura masculina e 

uma ordem patriarcal destrutivas.41  

Já mais tarde, em 1982, Helga Schubert, então escritora na RDA, publica o conto 

Das verbotene Zimmer, no qual o motivo do quarto proibido (aqui Berlim Oeste ou a 

BRD, inacessíveis aos cidadãos da Alemanha de Leste) remete para o quarto proibido 

do Barba-Azul. 

 Estes textos têm vários aspectos em comum. Por um lado, cada um deles quebra 

com a expectativa canonizada de um conto de Blaubart, já que aqui só se encontra um 

jogo mais pontual com os elementos do conto, o que torna estes textos também menos 

                                                 
41Em 1977 é estreado o ballet de Pina Bausch Blaubart. Beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Béla 
Bartóks Oper ‘Herzog Blaubarts Burg’. Bausch recuperou a música da ópera de Bela Bartók que, durante 
todo ballet é ouvido por Barba-Azul. Conforme as repetições da música ouvida por Barba-Azul, também 
os dançarinos repetem os mesmos movimentos, mostrando assim o poder do Barba-Azul sobre as 
mulheres. A personagem Judith tenta, por amor, modificar o Barba-Azul, mas não consegue e acaba por 
ser dominada pelo amante. 
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identificáveis como textos pertencentes à tradição do Barba-Azul. Nenhum deles 

contém qualquer referência a Blaubart no título. Para além disso, em todos estes textos, 

o narrador é uma narradora na primeira pessoa, isto é, uma voz feminina, recuperando-

se assim a posição de destaque da mulher na tradição dos contos de Barba-Azul. 

No geral, entre os anos 60 e finais dos anos 80, a literatura do Barba-Azul da 

pena de homens-autores de língua alemã pode ser vista como uma resposta (por vezes 

irónica) à “Neue Frauenbewegung”. Trata-se de textos que revelam uma clara tendência 

para fragilizar a figura do Barba-Azul e também para a desculpabilizar, pelo menos em 

parte. É o caso da peça cómica televisiva Mike Blaubart (1968) de Gerd Winkler e do 

romance Blaubart Mitte 40 (1977) de Dieter Hildebrandt. Neste último texto, o 

protagonista é suspeito de ter assassinado sete mulheres, todas elas antigas namoradas. 

Mais tarde, vem-se a saber que Blaubart é inocente, sendo o verdadeiro assassino a ex-

mulher do protagonista. 

Max Frisch publica em 1982 o romance Blaubart, no qual o protagonista é 

acusado de ter assassinado a última das suas muitas mulheres. No final, Blaubart é 

declarado inocente, mas o longo processo atormenta-o e desperta-lhe sentimentos de 

culpa quando pensa em todas as suas relações falhadas. As dúvidas quanto à inocência 

de Blaubart não ficam plenamente esclarecidas. 

O conto Blaubarts letzte Reise, que faz parte da antologia Aufgeklärte Märchen, 

de Peter Rühmkorf, foi publicado também em 1982 e conta a história de Blaubart, que é 

vítima da educação fascizante da mãe, o que o leva a ter uma relação muito tensa com 

as mulheres. Aqui, Blaubart é um criminoso, mas o conto torna bem claro que a 

verdadeira responsável pelos crimes cometidos por Blaubart é a sua mãe.42  

A partir de finais de 80 assiste-se a uma enorme variação na abordagem do 

assunto Barba-Azul. Há um tratamento extremamente diversificado que torna mais 

difícil uma detecção de tendências, de acordo com o sexo do autor. 

Referiria em primeiro lugar duas colectâneas de novos textos do Barbaram: 

Märchen vom Blaubart (1989), organizada por Ulrike Blaschek, e Blaubärtchen (1990), 

editada por Felicitas Feilhauer. Nestas colectâneas, com textos de vários autores e 

                                                 
42  Também o escritor de literatura infantil Janosch escreve, em 1972, o conto Blaubart, que 
desculpabiliza a figura do Barba Azul, apresentando-o como uma vítima da sua fidelidade e da sociedade 
que o repudia. Em todos estes textos, Blaubart é caracterizado de vítima, o que constitui uma nova 
variante na vertente da sua desculpabilização.    
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autoras, na sua maioria pouco conhecidos, abundam paródias do Barba-Azul. As 

mulheres ganham um crescente poder e são elas que acabam por decidir sobre o seu 

destino. As vitórias da emancipação feminina, numa altura em que a afirmação da 

mulher e a sua libertação sexual (em meios urbanos) ganham expressão, têm na maioria 

destes textos uma abordagem parodística. Barba-Azul passa de ogro a “homem-objecto” 

nas mãos de mulheres que, atraídas pelo seu físico ou pelo seu feitio, o querem para si. 

O Barba-Azul passa a ser uma figura fraca e despojada de poder, sendo assim 

facilmente manipulada pelas personagens femininas que o querem ter a todo o custo. 

Assite-se assim a uma inversão de papéis. Os contos da colectânea Blaubärtchen são 

disto exemplo. Num deles, o conto Blaubart und ich de Elke Heidenreich, a eu-

narradora, uma figura feminina, assume o papel de Barba-Azul, dando a entender que 

assassinou o primeiro marido para poder ficar com Blaubart.   

Este tratamento parodístico do assunto Barba-Azul não é, contudo, dominante 

nos anos 90. Senão vejamos. No início dos anos 90 surgem dois textos que, numa linha 

de continuidade com a antiga tradição do Barba-Azul, o apresentam ou sugerem como 

ogro, como figura patriarcal destrutiva. Karin Struck publica, em 1991, o romance 

Blaubarts Schatten, no qual a protagonista associa a figura do Blaubart a vários homens 

que impõem a solução do aborto a gravidezes por eles não desejadas, mas que as 

respectivas mulheres assumiriam, se não fosse a recusa deles. Blaubart surge, desta 

maneira, associado à figura histórica de Gilles de Rais. A protagonista é assaltada por 

sentimentos de culpa, por ter optado pelo caminho do aborto, sentindo-se, por fim, ela 

própria como um Barba-Azul. 

 No conto Die Kammer (1992), da austríaca Elisabeth Reichert, recupera-se 

igualmente a memória de um Barba-Azul tenebroso, desta vez identificado com o pai da 

protagonista. Ao longo do conto, sugere-se ao leitor que o pai poderá estar envolvido 

nos acontecimentos do Holocausto e ter maltratado mulheres nos campos de 

concentração. O pai fecha a filha regularmente num quarto, onde a maltrata e 

provavelmente viola. O quarto fechado remete aqui para o quarto proibido do conto 

popular. A figura do pai é uma figura despótica, transtornada e abusadora, e todo o 

ambiente do conto aponta para uma ordem patriarcal arrasadora.  

O perfil “clássico” do tenebroso Barba-Azul regressa também em textos escritos 

por homens. 
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 No romance Fitchers Blau (1996) de Ingo Schramm, a memória do Barba-Azul 

aparece ligada a uma figura claramente negativa: um pai criminoso (que pode ser lido 

como um ogro na tradição do Barba-Azul) e adepto fanático do regime socialista da 

RDA resolve fazer uma experiência, para perceber até que ponto os laços de sangue se 

atraem. Para tal, ele mantém duas famílias, uma na RFA e a outra na RDA, que não têm 

qualquer contacto entre si. As crianças das duas ligações – um rapaz e uma rapariga – 

crescem, assim, pensando serem filhos únicos. Após a Unificação, ele e ela encontram-

se e caem numa relação incestuosa que o pai, uma figura despótica e destrutiva, acaba 

por revelar. Neste romance, Ingo Schramm, muito sugestivamente, joga com a tradição 

alemã do Barba-Azul, designadamente com o conto Fitchers Vogel, da colecção dos 

Grimm, para o qual remete no título. 

Numa linha paralela, o autor dramático Walter Bickmann opta, na sua peça 

Blaubart. Die letzten Männer – estreada na Volksbühne Berlin em 1997 – por um 

desenho negativo da figura do Barba-Azul em consonância com a tradição popular. No 

seu texto, Blaubart surge na pele de magnatas que importam raparigas de Leste para 

satisfazer os seus desejos sexuais.  

 Como se pode concluir por esta exposição sobre o assunto Barba-Azul na  

literatura de expressão alemã, uma questão fundamental que insistentemente domina é a 

questão da culpa. É ela que decide em muito da configuração do Barba-Azul e das 

mulheres com as quais se relaciona em diferentes contextos históricos, epocais, sociais e 

culturais. Na maioria dos textos, mesmo nas recriações parodísticas do Barba-Azul, a 

identificação de responsabilidades, de culpado(s) e vítima(s), é facilitada ao leitor. De 

entre os textos mencionados, o Blaubart de Max Frisch é talvez o que coloca maiores 

exigências, não só pelo facto de a inocência ou culpa do protagonista não ficar clara, 

como também por fomentar uma relação de desconfiança permanente da parte do leitor 

relativamente a um “serial husband” e, ao mesmo tempo, inspirar nele sentimentos de 

simpatia e compaixão.  

 Nesta perspectiva, o drama Blaubart – Hoffnung der Frauen de Dea Loher é 

aquele que, depois do Blaubart de Frisch, maiores exigências coloca em termos de 

julgamento de culpado(s) e vítima(s). Mas a questão da culpa tem neste drama uma 

abordagem muito diferente da de Frisch e também muito diferente das dos autores que, 

nos anos 90, se interessaram pelo assunto Barba-Azul. Não apenas na abordagem desta 

questão, também na concepção do drama, no jogo aberto com a tradição do Barba-Azul, 
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nas redes de intertextualidades que tece, este drama de Dea Loher destaca-se pela 

originalidade. É sobre ele que, depois, de um enquadramento na obra da autora, me 

passarei a debruçar.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43  Para esta exposição sobre o assunto Barba-Azul na literatura de expressão alemã baseei-me nos 
seguintes estudos: Puw Davies, 2001; Suhrbier, 1987; Szczepaniak, 2005 e Wertheimer, 1999.  
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3. Blaubart – Hoffnung der Frauen de Dea Loher 
 

3.1. Enquadramento na obra de Dea Loher e apresentação da autora 
 
 

Dea Loher, filha de um caçador e guarda-florestal e de uma funcionária judicial, 

nasceu em 1964, em Traunstein, na Baviera. Numa entrevista concedida a Franz Wille, 

a autora faz uma apreciação muito negativa do seu local de nascença:  

 

Traunstein ist ein kleinbürgerlicher oberbayerischer Luftkurort, 

wunderschön gelegen und ziemlich unerträglich, wenn man dort Kindheit und 

Pubertät verbringen muss. Das Klima habe ich als repressiv und bigott und einfach 

ätzend empfunden (Wille, 1998: 212).  

 

 Devido à profissão do pai, Dea Loher teve, desde a infância, um estreito 

contacto com a morte e a violência, o que a parece ter de algum modo marcado: 

 

Bei uns zuhause gabs keinen Bücherschrank im Wohnzimmer, sondern einen 

Gewehrschrank. Und es war ganz normal, dass morgens, wenn ich aufstand und ins 

Badezimmer ging, ein Kadaver mit abgehacktem Kopf in der Wanne lag, aus dem 

langsam das Blut rausfloss. Ganz toll war, wenn Rehgeweide ausgekocht wurden. 

Da steht der ganze Tierschädel in einem Blechbottich mit siedendem Wasser auf 

dem Ofen, bis sich das Fell und das Fleisch so langsam ablösen. Das ist mit einem 

absolut bestialischen Gestank verbunden, der sich noch tagelang im Haus hält 

(ibid.). 

 

  Dea Loher fez os estudos liceais em Traunstein, tendo por esta altura começado 

a escrever pequenos contos e romances. Tal como revela numa entrevista dada a Juliane 

Kuhn, a escrita serviu-lhe então de refúgio contra uma realidade solitária e opressiva: 

 

Ich habe geschrieben, seit ich schreiben konnte. Ich bin als einzelnes Kind 

im Haus meiner Grosseltern aufgewachsen, relativ isoliert, und das Schreiben war 

meine Art, mit der Welt zurechtzukommen, meine Einsamkeit zu kompensieren 

(Kuhn, 1998: 18).  
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Dea Loher ingressa então na Universidade de Munique, onde estuda Filosofia e 

Germanística. Particularmente o estudo de Germanística constitui para ela uma forte 

desilusão, por, em sua opinião, reprimir a criatividade e não incentivar a escrita 

literária.44 Após terminar o seu curso, Dea Loher vai durante um ano para o Brasil, onde 

trabalha durante algum tempo como professora numa escola de línguas. Depois, viaja 

sozinha durante três meses pelo país, que a inspira para a sua primeira peça, Olgas 

Raum.  

 Após o seu regresso, a autora inscreve-se, em 1990, num curso de “Escrita 

Cénica” (“Szenisches Schreiben”), sob direcção do escritor e autor dramático Heiner 

Müller, na Hochschule der Künste em Berlim, cidade onde vive desde 1989. Sobre a 

participação de Heiner Müller no curso comenta na já referida entrevista a Franz Wille:  

 

Zuerst, als ich die Ausschreibung las, dachte ich, das mit Heiner Müller sei 

ein Bluff, und hatte gar nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich auftauchen 

würde. Müller war natürlich weder oft noch regelmäßig da, er ist auch kein 

Pädagoge und er arbeitet nicht einen Text von vorne bis hinten akribisch durch, 

aber er las trotzdem sehr genau und konnte meist in wenigen Sätzen etwas zu 

einem Stück sagen, was den Nagel auf den Kopf traf. Das hat oft mehr gebracht als 

wochenlange Seminare (Wille, 1998: 217). 

 

 O curso de “Szenisches Schreiben” durou quatro anos, dos quais os dois últimos 

anos foram dedicados unicamente à escrita de peça teatrais, tempo durante o qual Dea 

Loher recebeu um forte apoio do professor Yaak Karsunke. 

Como já foi referido, a primeira peça de Dea Loher a subir ao palco intitula-se 

Olgas Raum e estreou em Hamburgo, no Ernst-Deutsch Theater (07.08.1992). Olgas 

Raum passa-se no Brasil e baseia-se em factos reais. A peça retrata a vida de Olga 

Benario, uma comunista judaico-alemã que se refugia no Brasil, onde cai nas mãos dos 

nacional-socialistas, que a deportam para a Alemanha, onde acaba por ser assassinada 

no campo de concentração de Ravensbrück.  

  A peça Tätowierung, cuja estreia teve lugar no Ensemble Theater am Südstern, 

em Berlim (18.10.1992), incide sobre a problemática da violentação sexual no seio da 

                                                 
44 Sobre o curso de Germanística diz Dea Loher: “Ich weiß nicht, wie es in anderen Fächern ist, aber 
Germanistik ist unbedingt ein Grauen. Ein Fach, das zu einer traurigen Kropfwissenschaft verkommen ist. 
Fürs Schreiben ist es natürlich überflüssig, sogar hinderlich, womöglich tödlich“ (Kuhn, 1998: 18). 
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família e das marcas traumáticas que deixa para a vida. Tätowierung alcançou um 

grande êxito, que acabou por abrir as portas à jovem autora. Seguiram-se dois dramas, 

ambos representados pela primeira vez no Niedersächsisches Staatstheater Hannover: 

Leviathan (02.10.1993), centrada na figura da dirigente da R.A.F. Ulrike Meinhof e no 

conflito interior que antecede a sua opção pelo uso da violência e do terror; e Fremdes 

Haus (14.09.1995), uma peça em torno das questões de fidelidade e de traição, na qual 

um jovem macedónio (ex-jugoslavo), fugido para a Alemanha para escapar à guerra, 

confronta compatriotas seus com a sua vida passada e traz à luz a verdade reprimida.  

A peça Blaubart – Hoffnung der Frauen subiu ao palco pela primeira vez em 26 

de Novembro de 1997, no Bayerisches Staatsschauspiel em Munique e foi uma das 

peças mais controversas da autora, como se pode verificar pelas recensões da primeira 

encenação do drama. A história organiza-se em torno da tríade amor, sexo e crime e 

nela Dea Loher tematiza, à luz da actualidade, a utopia da felicidade, recolocando – 

agora no plano das relações amorosas – questões que atravessam os seus dramas 

anteriores e que irão regressar na obra subsequente: a questão da responsabilidade e da 

culpa e a questão da violência. 

Insatisfação, desejo de realização pessoal, de felicidade, busca de mudança, 

dependência do outro como entrave à felicidade imaginada ou sonhada, desencontro de 

valores e aspirações, desilusão, escalada de desespero (até à violência descontrolada) – 

é esta a teia em que as personagens de Blaubart – Hoffnung der Frauen surgem 

enredadas e que, noutros contextos e cenários, voltará a ser entretecida nos dramas 

seguintes: Adam Geist (estreia no Niedersächsisches Staatstheater Hannover, a 

28.02.1998), Manhattan Medea (estreia no teatro steirischer herbst em Graz, a 

22.10.1999) e Klaras Verhältnisse (estreia no Burgtheater Wien, a 31/03/2000). 

 Desde então, a produção dramática de Dea Loher cresceu significativamente. 

Até ao momento, a autora escreveu mais sete peças dramáticas: Der dritte Sektor45 

(estreia no Thalia Theater, Hamburgo, a 16.05.2001), Magazin des Glücks (estreia no 

Thalia Theater, Hamburgo, a 2.10.2001), Berliner Geschichte (estreia no 

Staatsschauspiel Hannover, a 18.05.2000), Die Schere (estreia no Burgtheater Wien a 

27.01.2001), Unschuld (estreia no Thalia Theater, Hamburgo, a 11.10.2003), Das Leben 

                                                 
45 O drama Der dritte Sektor foi traduzido para o português, em 1993, pela dramaturga Christiane Röhrig, 
sob o título O terceiro setor (tradução disponível apenas em formato doc no Instituto Goethe). 
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auf der Praça Roosevelt 46 (estreia no Thalia Theater, Hamburgo, a 2.6.2004), Quixote 

in der Stadt (estreia no Thalia Theater, Hamburgo, a 15.10.2005),47 Land ohne Worte 

(estreia nos Münchener Kammerspiele, Munique, a 30.09.2007) e Das letzte Feuer 

(estreia no Thalia Theater, Hamburgo, a 28.03.2008). 

Destes dramas foram publicados em língua alemã Olgas 

Raum/Tätowierung/Leviathan (1994), Fremdes Haus (1994), 48  Adam Geist (1998), 

Blaubart – Hoffnung der Frauen e Manhattan Medea (1999), Klaras Verhältnisse 

(2000), Magazin des Glücks (2002) e Unschuld/Das Leben auf der Praça Roosevelt 

(2004), Tätowierung (2006) e Land ohne Worte. Das letzte Feuer (2008), todas elas 

pelo Verlag der Autoren.  

 

Temática recorrente nos dramas de Dea Loher são as ânsias e os desejos das 

pessoas, assim como a tentativa (normalmente falhada) de concretizar tais desejos, 

como comenta Sandra Umathum: 

 

In allen Stücken Dea Lohers geht es um unerfüllte Sehnsüchte und 

gleichzeitig um die Hoffnung auf ihre Erfüllung. Wenn letztere aber nicht möglich 

ist, bleibt häufig nur noch die Erlösung durch den Tod (Umathum, 2005). 

 

Os protagonistas das peças são quase sempre pessoas infelizes, que procuram a 

felicidade e a resposta às grandes questões da vida, mas que nem sempre encontram 

aquilo que procuram: 

 

Nicht jeder Suchende findet auch. Zumindest nicht immer das, wonach er 

sucht. Diese Erkenntnis ist ein wichtiges Grundmotiv in den Stücken von Dea 

Loher. Ihre Protagonisten befinden sich stets auf der mehr oder minder erfolglosen 

Suche nach einer glücklicheren und gerechteren Welt (id., ib.). 

 

                                                 
46 Os dramas Das Leben auf der Praça Roosevelt e Olgas Raum foram peças muito bem recebidas no 
Festival Território Livre (2004), em São Paulo, Brasil. O drama Das Leben auf der Praça Roosevelt foi 
ainda recentemente traduzido para o português por Christiane Röhrig, sob o título A Vida na Praça 
Roosevelt (de momento, esta edição ainda não se encontra disponível). 
47 Dea Loher escreveu ainda a colectânea de narrativas Hundskopf, publicada em 2005 pelo Verlag der 
Autoren. 
48  Fremdes Haus encontra-se traduzido para o inglês na seguinte colectânea: Elyse Dogson (1998), 
German Plays, London, Nick Hern Books.   
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Na entrevista concedida a Franz Wille, Dea Loher, questionada sobre a escolha 

das suas personagens e o porquê de estas serem sempre infelizes, justifica: 

 

Alles andere wäre für mich verlogen. Ich kenne nicht besonders viele 

glückliche Menschen, um ganz ehrlich zu sein. Das ist meine Sicht der Welt 

(Wille, 1998: 223). 

 

Na exploração da temática referida e da incapacidade das personagens em 

realizarem os seus anseios transparece repetidamente a questão da culpa, embora ela 

não seja directamente formulada. Como faz notar Michael Börgerding:  

 

Zentral für ihr Schreiben ist eine Kategorie, die in unserer Lebenswelt 

scheinbar verschwunden ist: Schuld. Schuld ist aber die dramatische Zeitdimension 

schlechthin. Alle Stücke von Dea Loher erinnern an diese Kategorie; 

ausgesprochen wird sie nie und schuldig gesprochen wird niemand, aber um sie 

kreisen alle Figuren, kreist alles Reden (Börgerding, 2003: 820). 

 

No seu estudo Das Theater von Dea Loher: Brecht und (k)ein Ende, Birgit Haas 

defende que a obra dramática de Dea Loher se pode ler como uma “Renaissance des 

epischen Theaters” e vê o teatro de Dea Loher como teatro político – um teatro engagé 

e de crítica social, na esteira do teatro épico.  

Essa tese de filiação e fidelização de Loher no teatro épico parece ser algo 

redutora, porquanto Dea Loher joga com várias tradições teatrais, com elementos de 

vários tipos de dramas – como observaremos posteriormente em Blaubart – Hoffnung 

der Frauen –, trabalhando-os e combinando-os com uma enorme liberdade inventiva e 

recriativa. 

Mais pertinente parece ser a apreciação do teatro de Loher como teatro de crítica 

social ou pelo menos como um teatro de reflexão social, muito embora Loher tenda a 

explorar nas suas peças o caso individual e, através dele, aquelas que considera serem as 

grandes questões de âmbito humano, que vão para além dos limites da actualidade 

social e política, embora se articulem com essa actualidade. 

Na entrevista a Juliane Kuhn afirma: 
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Wenn das Theater seine Position als relevantes lebendiges soziales Forum 

zurückgewinnen will, müssen dorthin logisch auch die großen Fragen zurückgeholt 

werden. Nicht Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Strahlenverseuchung, 

sondern Gewalt, Schuld, Verrat, Freiheit, nicht Sozialreportage, sondern Tragödie. 

Der Traum ist immer noch, die beiden Enden – demokratiekontrollierender Ort und 

einen Spaßwert, wie ihn etwa Popkonzerte haben – zusammenzukriegen (Kuhn, 

1998: 22).  

 

No entanto, Dea Loher recusa a catalogação do seu teatro como teatro político e 

repudia inclusivamente o conceito de teatro político: 

 

Der Begriff politisches Theater ist Scheiße. Man muss gleich an Hochhuth 

denken. Na ja, das ist jetzt auch eine billige Polemik. Politisch wäre eine Reflexion 

darauf, welche Bedingungen des Zusammenlebens innerhalb eines Staatsgebildes 

bestehen, welche Interessen miteinander im Kampf liegen, wer wen unterkriegen 

will und warum, wie Gefühle, Liebe zum Geschäft werden, alles das (id., ib.: 20). 

 

O certo é que, como faz notar Michael Börgerding, Dea Loher é hoje vista por 

muitos como representante do teatro político: 

 

Jetzt gehört sie [Dea Loher] also zweifellos zu den wichtigsten und 

erfolgreichsten, im In- und Ausland viel gespielten Dramatikern Deutschlands. 

Und das ist umso erstaunlicher, da sie nie einer der vielen Mode- oder In-Gruppen 

angehörte, die in den letzten Jahren durch deutsche Theater gingen, seien es die 

Kleinfamilienmassaker- und Lehrbuchgroteskenschreiber, das Poptheater oder die 

neuen Boulevardrealisten. Natürlich hat auch sie sich ein Label erschrieben, eine 

„Kassandra der Gegenwartsdramatik“ sei sie, ihre Sprache habe die „Wucht zur 

Tragödie“, aber vor allem gilt sie als die letzte – oder erste, je nachdem von wo 

man guckt – Vertreterin des politischen Theaters […] Dea Loher weiß also – 

theoretisch wie praktisch – von den Schwierigkeiten, auf der Bühne von Politik zu 

erzählen. Ihre Suchbewegung im Schreiben entfernt sich so auch 

konsequenterweise vom dezidiert politischen Theater – und verfolgt es auf 

Umwegen doch immer wieder (Börgerding, 2006).49 

                                                 
49 Na sua biobibliografia de Dea Loher, Börgerding encara com reservas o “rótulo” de teatro político para 
a obra da autora (cf. Börgerding, 2003: 818-820). 
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Dentro da nova geração de autores alemães, Dea Loher é – ao lado de Marius 

von Mayenburg, Theresia Walser, Werner Schwab, Lutz Hübner e John von Düffel – 

um dos mais representativos autores dramáticos alemães, como afirma Achim 

Geisenhanslücke: 

 

Mit so unterschiedlichen Autoren wie Dea Loher und Marius von 

Mayenburg zeichnete sich dabei das Bild eines jungen Theaters ab, das nicht länger 

mit den Kategorien klassischer Theaterästhetik zu fassen ist. Wichtiger als die 

immer wieder beschworene Bedeutung der Fabel, die Einheit von Raum und Zeit 

oder moderne Verfremdungseffekte erscheint bei ihnen die szenische Präsenz einer 

Gewalt, die bereits die antike Tragödie auszeichnete. Mit dem Rückgang auf den 

Zusammenhang von Familie und Gewalt gewinnt das zeitgenössische Theater eine 

Kraft zurück, die sich in der Unmittelbarkeit körperlich-räumlicher Bilder 

entäußert und der Bühne ein neues Laben einzuhauchen vermag (Geisenhanslücke, 

2001: 405).   

  

Dea Loher recebeu vários prémios literários, como o Dramatikerpreis der 

Volksbühne Hamburg em 1990 e o Playwrights Award do Royal Court Theatre de 

Londres em 1992, ambos pela peça Olgas Raum;50  o Goethepreis der Mühlheimer 

Theatertage pelo drama Tätowierungen e o Preis der Frankfurter Autorenstiftung em 

1993. Nos anos 1993 e 1994, Dea Loher foi premiada pela revista Theater heute como a 

melhor dramaturga da nova geração51 e, em 1995, a autora ganhou a bolsa do Schiller 

Gedächtnis-Preis de Baden-Württemberg. Em 1997, Dea Loher conquistou o prémio 

Jakob Michael Reinhold-Lenz da cidade de Jena pelo drama Adam Geist e o Gerit-

Engelke-Preis da cidade de Hannover. Em 1998, recebeu ainda o Mülheimer 

Dramatikerpreis pela peça Adam Geist e, em 2005, o Else Lasker-Schüler 

Dramatikerpreis do Pfalztheater Kaiserslautern pelo conjunto da sua obra. A 16 de 

Julho de 2006, Dea Loher foi galardoada com o prestigiado Bertolt-Brecht-Preis da 

cidade de Augsburgo. O júri considerou Loher como uma das mais importantes autoras 

políticas de língua alemã, que, nos seus dramas, reformula questões centrais do nosso 

tempo, sem no entanto fornecer respostas precipitadas ou ideológicas. O júri acrescenta 

ainda sobre Dea Loher: 

                                                 
50 Esta peça e Fremdes Haus foram encenadas no Royal Court Theater de Londres.  
51 Leia-se Weber, 1998: 230. 
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Sie verfügt über die erstaunliche Fähigkeit, unsere komplexe Gesellschaft, 

die sich mehr und mehr der literarischen Darstellbarkeit zu entziehen scheint, trotz 

allem präzise zu porträtieren. Ihre Stücke sind auf der Höhe des theoretischen 

Reflektionsniveaus der Gegenwart, aber zugleich von grosser Sinnlichkeit und 

Emotionalität (www2. augsburg.de).  

 

 Dea Loher é pois um dos autores dramáticos alemães mais premiados da 

actualidade, conhecendo um enorme sucesso nacional e também internacional.52 

 

3.2. Génese, estreias, encenações e publicações 
 

O drama Blaubart – Hoffnung der Frauen estreou, como já foi referido 

anteriormente, em 1997, no Bayerisches Staatsschauspielhaus em Munique, sob a 

orientação do encenador Andreas Kriegenburg e foi um dos trabalhos da autora com 

uma génese mais curiosa. A escrita desta peça foi um trabalho a pedido, em colaboração 

estreita com o teatro de Munique, o encenador Andreas Kriegenburg e os actores. O 

drama foi assim concebido num regime de “work in progress”, com vista a um projecto 

específico de encenação, isto é, a peça só foi finalizada quando já estava a ser ensaiada 

em palco. Marion Tiedtke diz sobre este projecto: 

 

So viele Unwägbarkeiten zu Beginn einer Theaterarbeit sind 

ungewöhnlich, und doch hat sich Dea Loher mit ihrer großen Neugier und 

Offenheit auf das eigentlich Unmögliche eingelassen: in der üblichen, 

sechswöchigen Probenzeit des Repertoiretheaters einen Text zu schreiben, der eine 

neue Sicht auf ein uraltes Märchen ermöglicht (Tiedtke, 1998: 146). 

 

A própria Dea Loher duvidou, inicialmente, do resultado que este tipo de 

trabalho poderia ter, como revelou na entrevista a Franz Wille: 

 

Ich wusste gar nicht ob ich das kann, ob ich so schnell schreiben kann, ob 

etwas auf der Bühne passiert, was ich verwenden kann, ob das alles überhaupt 

                                                 
52 Para esta apresentação da vida e obra de Dea Loher baseei-me fundamentalmente nos seguintes estudos 
e biobliografias: Börgerding, 2003: 818-820; Geisenhanslüke, 2001: 394-405; Gleichauf, 2003: 165-180; 
Haas, 2006: 9-15; Kuhn, 1998: 18-23; Tiedke, 1998: 146-150; Umathum, 2005; Wille, 1998: 212-223. 
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geht. Es war für mich dann sehr produktiv, weil auch die Schauspieler 

erstaunlicherweise ziemlich enthusiastisch mitgearbeitet haben (Wille, 1998: 219). 

 

O facto de esta peça ter sido concebida num autêntico “work in progress” torna o 

drama de Dea Loher algo especial.53 Anke Dürr descreve, na sua recensão da estreia da 

peça para a revista Der Spiegel, a estreita colaboração entre a escritora, o encenador 

Andreas Kriegenburg e os actores: 

 

Entstanden ist diese Neufassung als „Work in Progress”, aus 

Improvisationen der Schauspielerinnen und Schauspieler und dem Zusammenspiel 

des Regisseurs Andreas Kriegenburg und der Autorin Dea Loher. Die setzte sich 

nach den Proben an den Schreibtisch – und zimmerte aus den Workshop-Einfällen 

des Tages eine Textfassung (Dürr, 1997).  

 

Curioso é o facto de a concepção das figuras femininas ter sido acertada por Dea 

Loher de acordo com as características das actrizes 54  que iriam representar as 

personagens, como explica a própria dramaturga numa entrevista concedida a Laurent 

Muhleisen: 

 

Ces femmes, ces scènes sont intrinsèquement liées aux comédiennes qui 

ont participé au projet, c'est-à-dire un atelier de mise en scène et d’écriture proposé 

par Andreas et moi-même autour du thème de Barbe-Bleue. Chaque femme de la 

pièce reflète leur caractère, leurs sympathies, leurs répulsions, leur corporalité. 

Certaines des comédiennes m’ont parlé de leurs névroses, de leurs envies, de leurs 

peurs, d’autres n’ont rien dit, et j’ai dû deviner leurs secrets en observant leurs 

gestes, ou leurs rires (Muhleisen, 06-01-2005).  

 

    As recensões desta encenação não foram, no entanto, muito positivas. Muitas 

criticavam alguma falta de correspondência entre o texto da dramaturga e a encenação 

                                                 
53 O drama Magazin des Glücks (2001) teve uma génese muito idêntica à de Blaubart – Hoffnung der 
Frauen,  resultando de um trabalho em colaboração entre Dea Loher e o encenador Andreas Kriegenburg: 
“Mit Andreas Kriegenburg zusammen wurde während der Spielzeit 2001/2002 am Hamburger Thalia 
Theater das Magazin des Glücks uraufgeführt, ein Stück in sieben Teilen. Innerhalb von sechs Wochen 
musste jeder Teil stehen, es gab also nur eine sehr kurze Schreib- und Probenzeit (Gleichauf, 2003: 175).   
54 Esta correspondência entre as características das actrizes e dos seus respectivos papéis chegou ao ponto 
de Dea Loher dar a cada uma das suas figuras femininas o nome da respectiva actriz que a iria 
representar.  
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demasiadamente pomposa e autónoma de Kriegenburg, 55  que não “traduzia” a 

linguagem “enxuta” utilizada por Dea Loher. O cómico algo forçado, a divisão 

desnecessária da personagem de Heinrich em dois actores e a falta de suspense que se 

fazia sentir esporadicamente na (demasiado) longa peça de mais de 3 horas56 foram 

outros pontos de crítica. Na entrevista concedida a Franz Wille, Dea Loher confessa o 

seu desgosto face a estas recensões negativas: 

 

Einige der Blaubart-Kritiken waren so voll Häme, dass sie mich bis vor 

etwa zwei Jahren schon sehr verletzt hätten. Mittlerweile bin ich etwas 

abgehärteter. Aber was ich aus theaterpolitischen Gründen daran nicht 

nachvollziehen kann: Die Wut und der Hass, mit denen auf diese Art von 

Zusammenarbeit zwischen einem Regisseur, einem Theater und einer Autorin 

eingehackt wird. Als ob so etwas für alle Zeiten verhindert werden sollte. Statt dass 

auch die Kritik versteht, dass darin fürs Theater eine große Chance liegt, ganz 

unabhängig davon, wie gelungen oder nicht nur ein einzelner Abend ist (Wille, 

1998: 221). 

 

  A peça continuou a gerar controvérsia, mas – talvez também por isso – tem 

vindo a merecer um grande interesse por parte dos encenadores, tanto a nível nacional, 

como internacional. Na Alemanha, esta peça foi, desde a sua estreia no Bayerisches 

Staatsschauspielhaus em Munique, encenada por mais de 19 companhias de teatro, 

como, por exemplo, pelo Schauspiel Hannover, em 1999, o Maxim-Gorki Theater, que 

se encontrava de visita ao Berliner Schiller-Theater, em Berlim, em 2000, e o Thalia 

Theater de Hamburgo, em 2000. Internacionalmente, Blaubart – Hoffnung der Frauen 

                                                 
55  Joachim Kaiser escreve na sua recensão para a Süddeutsche Zeitung o seguinte: “Er [Andreas 
Kriegenburg] macht auch aus einem prosaischen Prologtext flottes Dialogtheater, reißt Szenen 
auseinander, hat Spaß an virtuosen, zappelnden Bewegungen. Und warum soll man ein Wort nur einmal 
aussprechen, bloß weil es nur einmal im Text steht? Unser Freund glaubt besessen an die Wirkung von 
repetitiver Magie (zu Deutsch: an die Widerholungs-Masche) […] Kriegenburg hat sich nicht als 
ordnender, disziplinierender Regisseur verhalten, sondern wie ein völlig entfesselter Schauspieler. Die 
Aufführung gleicht einem Steinbruch fabelhafter, überflüssiger, einander erwürgender Einfälle“ (Kaiser, 
1997).     
56 Roland Müller critica estes aspectos na sua recensão para a Stuttgarter Zeitung: “In München folgt eine 
Verwandlung auf die andere, dreieinhalb Stunden lang wird die Frage, weshalb die Frauen sich mittels 
Blaubart in den Tod stürzen (oft tun sie das ekstatisch) melancholisch hin- und hergewendet. Das ist 
zwischendurch auch ermüdend, weil Kriegenburg die Spannung nicht durchweg halten kann und seine 
auf Improvisationen fußende Arbeit bisweilen nicht vom Fleck kommt“ (Müller, 1997).  
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subiu ao palco na Áustria, na Suíça, na França, na Hungria, na Grécia, na Polónia, na 

Holanda e ainda na Roménia.57 

Blaubart – Hoffnung der Frauen foi ainda emitido como peça radiofónica em 4 

de Maio de 2001, numa produção das rádios SFB-ORB.58 

Tal como já foi referido, o drama Blaubart – Hoffnung der Frauen foi publicado 

em 1999, juntamente com a peça Manhattan Medea.  

Blaubart – Hoffnung der Frauen foi traduzido para o francês por Laurent 

Muhleisen e Olivier Balagna e publicado, em 2001, pela editora L’Arche sob o título 

Barbe Bleue, l'espoir des femmes.  

 

3.3. Breve apresentação do drama 
 

Nesta apresentação, farei um resumo comentado da história e destacarei aspectos 

relativos ao espaço e tempo, por forma a poder, mais adiante, analisar questões 

específicas de intertextualidade, sem necessitar de intercalar, a par e passo, 

esclarecimentos relativos ao texto dramático, no seu todo. Debruçar-me-ei ainda sobre a 

arquitectura do texto dramático, de modo a destacar alguns aspectos estruturais que 

serão depois tomados em linha de conta no estudo das intertextualidades.  

 

O drama Blaubart – Hoffnung der Frauen é um drama de catorze cenas, 

antecedidas por uma espécie de antecena (ou prelúdio) e um prólogo. Seis destas cenas 

apresentam o encontro de Heinrich (a única personagem masculina) com cada uma de 

seis personagens femininas: Julia, Anna, Judith, Tanja, Eva e Christiane. Excepção feita 

para a primeira e última personagem feminina que surge no drama, a Cega, cada 

encontro de Heinrich com cada uma das seis mulheres acima referidas corresponde a 

uma única cena que goza de grande autonomia no drama. Estas cenas têm todas uma 

estrutura semelhante: dá-se um encontro casual entre Heinrich e a personagem 

feminina, que tenta atrair Blaubart para o levar a satisfazer os seus anseios; Heinrich 

recusa-se a entrar no jogo; o encontro torna-se um desencontro e termina na morte da 

figura feminina. O esquema de acção é assim sempre o mesmo. Assiste-se desta 

                                                 
57 Para mais informações sobre as diferentes encenações de Blaubart – Hoffnung der Frauen, consulte-se 
a listagem das encenações de Blaubart – Hoffnung der Frauen, que se encontra no anexo deste trabalho.  
58 A peça radiofónica teve uma duração de 52 minutos e 22 segundos e foi emitida numa sessão única. 
Regina Ahrem foi a dramaturga responsável pela adaptação ao “Hörspiel”.  
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maneira a uma fragmentação do conflito dramático em vários conflitos dramáticos. As 

cenas de diálogo entre Heinrich e as seis personagens femininas são alternadas ou com 

cenas de monólogos de Heinrich, ou com os monólogos da Cega, uma figura misteriosa 

que atravessa todo o drama, ou então com cenas de diálogo entre Heinrich e a Cega. 

Tanto os monólogos como as cenas de Heinrich com a Cega criam um outro plano 

dramático marcado por uma concepção temporal diferente, por um tempo psicológico 

mais lento e impreciso, que produz uma desacelaração da velocidade “vertiginosa” das 

cenas de desencontro amoroso.   

A figura de Cega surge em exactamente sete cenas (Prelúdio, cena IV, VI, VIII, 

X, XII e XIV). A última cena corresponde à morte de Heinrich pelas mãos da Cega. 

Heinrich Blaubart e a figura da Cega são claramente os protagonistas deste drama, 

sendo, no entanto, a história vivida principalmente através da perspectiva de Heinrich 

(durante os monólogos da Cega, no entanto, a perspectiva muda). As restantes seis 

personagens femininas têm a sua presença circunscrita à “sua” cena.   

Encontramos assim várias configurações de personagens ao longo do drama 

(Heinrich com uma figura feminina; Heinrich ou a Cega sozinhos). A configuração com 

duas personagens é claramente dominante na peça e prende-se, naturalmente, com a 

história. Este tipo de configuração é esporadicamente interrompido por uma 

configuração de uma personagem, nas cenas de monólogo. Ambas as configurações de 

personagens são muito constantes e correspondem àquilo a que Manfred Pfister chama 

de “Zweier-Konfiguration e “Einer-Konfiguration” (cf. Pfister, 1988: 238). Dentro das 

configurações de duas personagens, as de Heinrich com a Cega (ao todo sete cenas) são 

configurações repetitivas, adquirindo uma posição de destaque ao longo do drama. 

Citando mais uma vez Pfister: 

 

Solche REPETITIVEN KONFIGURATIONEN kommen in dramatischen 

Texten häufig vor und ziehen dann als deutlich von einer zufälligen Distribution 

abweichend in besonderer Weise die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf sich 

(Pfister, 1988: 240). 

 

Interessante é ainda a simetria das várias cenas na estrutura do drama. Como já 

faz notar Birgit Haas, o diálogo entre Heinrich e a Cega Julia do prelúdio é repetido 

literalmente na cena XII, Die Blinde. Por outro lado, verifica-se uma simetria entre os 



 

64 
 

dois monólogos de Heinrich, respectivamente nas cenas II, Treppenmonolog e XII, 

Waldmonolog, que reflectem o desespero interior do protagonista relativamente à perda 

de Julia. As cenas III, V, VII, IX e XII apresentam os encontros casuais entre Heinrich e 

as seis mulheres e alternam-se com as cenas com a Cega (cf. Haas, 2006: 247).  

Grande parte da acção de Blaubart – Hoffnung der Frauen passa-se em espaços 

públicos que associamos necessariamente à grande cidade. O “Englischer Garten” (cf. 

Loher, 1999: 72) da cena I fixa a acção na cidade de Munique. Os espaços em que 

decorrem muitas das cenas – parque, estação, bar, bordel, cruzamento – são espaços 

abertos, públicos, despersonalizados e anónimos, lugares de ninguém, que se opõem 

claramente ao conto tradicional do Barba-Azul. Cada mudança de cena traz consigo 

também uma mudança de espaço. A cena tem assim uma construção espacial e temporal 

fechada, ganhando autonomia, enquanto o drama em si tende para a abertura.  

As personagens do drama são, sem excepção, personagens solitárias que não 

estão nas suas casas, no seu meio privado, mas que andam “perdidas” na cidade e no 

seu ritmo alucinante, como afirma Tiedke: 

 

Heimat- und rastlos sind sie [die Frauen] wie die Sehnsüchte, die sie 

umtreiben. Sie treffen sich an Niemandsorten: Park, Bar, Wald, Strasse, Bahnhof, 

Bordell – anonyme Plätze, an denen sie auf das schon vergangene Leben schauen 

(Tiedke, 1998: 147).  

 

Dea Loher joga pois com uma semantização do espaço, matizando, contudo, as 

simbologias dos diferentes cenários do exterior. A cena com Julia, a primeira amada de 

Heinrich, tem lugar no Jardim Inglês, e as cenas com a Cega, em quem Heinrich 

projecta Julia, parecem passar-se na sua totalidade (embora nalgumas faltem indicações 

espaciais) nesse mesmo parque, portanto num espaço tradicionalmente ligado ao 

encontro amoroso. Já o bosque outonal na cena do Waldmonolog surge como um espaço 

lírico de introspecção e de regresso à natureza, que estimula um abrandamento da 

velocidade do tempo. É neste espaço, fora do movimento da grande cidade, que se 

desenrola o grande monólogo final de Heinrich.  

 Espaço e acontecimento têm pois, em Blaubart – Hoffnung der Frauen, uma 

correspondência semântica e articulam-se também com questões temporais de 

velocidade.  
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O tempo ficcional deste drama decorre nos dias de hoje, mais precisamente, em 

1997.59 Curiosamente as indicações de espaço e tempo correspondem exactamente à 

cidade e ao ano da estreia da peça Blaubart – Hoffnung der Frauen. Dea Loher utiliza, 

portanto, uma estratégia de presentificação do drama, o que é muito comum no teatro 

pós-moderno. Toda a acção parece durar apenas alguns meses. No entanto, só se sabe, 

ao certo, que a primeira cena entre Heinrich e Julia tem lugar na Primavera, enquanto a 

penúltima cena, que contém o monólogo de Heinrich no bosque, aponta para o Outono. 

Tal como acontece com o espaço, o estado de espírito das figuras parece ter alguma 

relação com o ciclo temporal das estações do ano. Segundo as indicações cénicas, por 

exemplo, Heinrich encontra Julia na Primavera, tempo que tradicionalmente é 

relacionado com o amor; mas nem Heinrich nem as várias mulheres encontram o amor, 

os assassínios sucedem-se, Heinrich cai num processo de alucinação e degradação e 

sucumbe no Outono. Há assim uma concentração temporal que parece apontar para o 

ritmo alucinante dos tempos de hoje. É também esse ritmo alucinante que marca os 

encontros - desencontros de Heinrich com as várias mulheres (com excepção da Cega), 

que se concentram em cenas muito compactadas. Este ritmo temporal adapta-se 

perfeitamente à rápida mudança de cenas e de espaços.  

 

Blaubart – Hoffnung der Frauen abre com um brevíssimo prelúdio (Vorspiel. 

Die Blinde (I.)), composto por um diálogo entre Heinrich e a Cega, ambos sentados num 

banco no parque. Durante o diálogo, Heinrich confessa à Cega que é um assassino. A 

Cega sai de cena e deixa o Barba-Azul sozinho. O prelúdio produz uma quebra na 

sucessão dos acontecimentos, já que este diálogo entre a Cega e Heinrich também surge 

na antepenúltima cena, não ficando claro qual é o procedimento em termos de sucessão 

temporal, como comenta Birgit Haas: 

 

Die sechzehn Szenen sind symmetrisch angeordnet, mit Ausnahme von 

Vorspiel und Prolog: In der ersten, nicht nummerierten Szene Vorspiel. Die Blinde 

(I) findet ein Gespräch zwischen Blaubart und der blinden Julia statt, das im 

Rahmen der Szene XII, Die Blinde (VI) wortwörtlich wiederholt wird. Dadurch 

bleibt letztlich offen, ob es sich bei den gezeigten Serienmorden um eine 

Rückblende, eine Erinnerung, oder einen Vorgriff handelt: Die beiden Zeitebenen 
                                                 
59 Na primeira cena, Julia, a primeira mulher de Heinrich Blaubart, diz-lhe que nesse dia faz dezassete 
anos e que nasceu em 1980. 
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Vergangenheit und Gegenwart fließen zusammen. Ob Heinrich die Morde vor oder 

während der Bekanntschaft mit der Blinden begeht, lässt sich nicht eindeutig 

entscheiden (Haas, 2006: 247). 

 

Blaubart é, deste modo, imediatamente apresentado ao leitor/espectador como 

um assassino, revelando desde o início, a sua condição de homicida. Esta revelação, na 

linha do teatro épico de Brecht, dá a oportunidade ao leitor/espectador de se focar no 

“wie” e não no “was”. Dea Loher elucida ab initio o espectador sobre a condição de 

assassino do protagonista, sem, no entanto, revelar o contexto dos assassínios.  

 O prelúdio é seguido por um prólogo (Prolog. Der Beruf) de carácter épico, que 

entra em contraste com o prelúdio. No prólogo, o perfil aparentemente inofensivo que o 

narrador-comentador traça do protagonista “desilude” as expectativas criadas no 

prelúdio, com a “apresentação” do assassino. Heinrich Blaubart é descrito como uma 

personagem desinteressante, monótona e sem fantasia, sem atracção especial pelo sexo 

oposto, e é objecto de uma série de comentários autorais. Para além da função 

expositiva, o prólogo adquire assim também uma função comentadora e uma função 

dramática. Heinrich, vendedor numa sapataria de senhoras, é apresentado como uma 

figura a quem as coisas acontecem, que se deixa levar e não faz as suas escolhas. O 

Barba-Azul surge aqui, desde logo, como um anti-herói. A posição que Heinrich adopta 

quando está a auxiliar as clientes a provar os sapatos fá-las sonhar com o conto popular 

dos Irmãos Grimm, Aschenputtel [Gata Borralheira]. Acontece que Heinrich não sonha 

em interpretar o papel de príncipe encantado e as insinuações do narrador-comentador 

relativas ao desenlace do “Märchen”, do qual as clientes se esquecem, adquirem uma 

função dramática. Numa clara “premonição”, o narrador-comentador lembra o final 

sangrento das falsas noivas em Aschenputtel. 

Na verdade, todas as seis cenas de Heinrich com as diferentes personagens 

femininas – à excepção da Cega – acabam na morte das pretendentes. A figura de 

Heinrich oscila entre a monstruosidade e a humanidade. Ele não surge, neste drama, 

como um monstro assassino, mas sim como um assassino à medida dos anos 90, que 

tem os seus aspectos bons e maus. Dea Loher não pinta esta sua figura a preto e branco, 

mas concede-lhe um grande espectro de características que a tornam mais contraditória, 

entre humana e monstruosa. No final, Heinrich é um homem alterado e atormentado, 

que é assassinado e, de certa maneira, também libertado pela Cega do seu desejo de um 
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amor incondicional. Heinrich acaba, desta maneira, por se colocar na posição das suas 

vítimas, repetindo à Cega a frase de Julia que lhe ficou gravada na memória e que 

desencadeou todos os seus actos de assassínio: 

 

Ich liebe dich über die Maßen (Loher, 1999: 134). 

 

Como já foi referido anteriormente, o drama apresenta sete personagens 

femininas, aludindo assim ao motivo popular das sete mulheres do Barba-Azul na 

tradição alemã popular e literária. Outro aspecto em comum com esta tradição é o facto 

de a figura do Barba-Azul assassinar seis das personagens femininas, antes de ele 

próprio ser morto pela sétima e última mulher, neste caso, a Cega. As seis figuras 

femininas são (com excepção da figura da Cega), e de acordo com a definição de 

Pfister, figuras mais periféricas (cf. Pfister, 1988: 227), que alternam conforme a cena: 

 

Szenisch ALTERNATIVE FIGUREN liegen dagegen dann vor, wenn zwei 

oder mehrere Figuren in keiner Spalte eine 1 gemeinsam haben, wenn sie also nie 

gemeinsam an einer Konfiguration beteiligt sind (Pfister, 1988: 227).  

 

A primeira cena Julia. Erste Liebe mostra o encontro de Heinrich Blaubart com 

a adolescente Julia no “Englischer Garten” em Munique, durante a Primavera. Julia é 

uma adolescente sonhadora de dezassete anos, e segundo ela: 

 

Ja, ich bin 17, total minderjährig, Jungfrau und unheilbar krank (Loher, 

1999: 77). 

 

Heinrich e Julia, até àquele momento dois desconhecidos, estão sentados num 

banco de jardim a comer um gelado e Heinrich deixa-se, a pouco e pouco, levar pelo 

discurso amoroso dela. Julia diz a Heinrich que quer casar com ele e encena uma 

espécie de cerimónia de casamento. As duas personagens fazem juras de amor e Julia 

confessa a Heinrich o amor desmedido que sente por ele. Toda esta cena sinaliza, no 

fundo, o ritual de uma relação amorosa, mas de uma maneira muito compactada. A 

velocidade do desenvolvimento desta relação (passa apenas uma hora desde o travar 

conhecimento até à união sexual e casamento “encenado”!) reforça a representação do 
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amor louco e desmedido que está em causa nesta cena e eleva essa representação ao 

grotesco: 

 

JULIA nimmt seine Hand Ich, Julia, nehme dich, Heinrich hiermit zu 

meinem angetrauten Mann vor Gott und der Welt; ich schwöre, dich zu lieben und 

zu ehren, dir treu zu sein und dir beizustehen in guten wie in schlechten Tagen, in 

Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. – Jetzt sprich mir nach: 

Ich Heinrich – 

HEINRICH Lass das –  

JULIA Du musst mir nachsprechen. 

HEINRICH Wir kennen uns erst seit – einer Stunde fünf Minuten (id., ib.: 

76). 

 

 Heinrich é incapaz de corresponder aos anseios de Julia. Por fim, ela acaba por 

se suicidar como prova de amor por Heinrich, apesar das súplicas deste para que não o 

faça. Este encontro com Julia vai ser marcante para Heinrich, que nunca mais se 

libertará da memória de Julia e é despertado para a experiência do amor desmedido. Isto 

é visível no “monólogo das escadas” que se segue e que vem na sequência da cena com 

Julia. 

O Treppenmonolog, de carácter reflexivo, mostra, em forma de um monólogo 

interior, o conflito que se desenrola em Heinrich após a morte de Julia. 60 Heinrich é 

assaltado por sentimentos de culpa e pelas recordações de um inquérito feito 

provavelmente pela polícia após o suicídio de Julia. Os pensamentos de Heinrich são 

desordenados e surgem tanto na primeira pessoa (quando Heinrich se culpabiliza pela 

morte de Julia) como na terceira pessoa (quando Blaubart pensa no inquérito policial). 

Por vezes, Heinrich dirige-se, em pensamento, directamente a Julia, questionando-a 

retoricamente sobre a razão do suicídio, o que cria a sensação de um monólogo a várias 

vozes. No fim deste monólogo, que tem um forte carácter dialógico, podendo quase ser 

considerado um diálogo interior, Heinrich chega à conclusão de que é um assassino.61  

                                                 
60 Na estreia em Munique, Heinrich Blaubart era representado por dois actores diferentes: “Sieben Frauen 
sollen es sein, zwei Blaubärte – der eine, der die Situationen mit den Frauen erlebt, und der andere, der 
sie reflektiert und am Ende seines Lebens der siebten und letzten Frau begegnet […]” (Tiedke, 1998: 
146). 
61 Leia-se Pfister: “Je häufiger und radikaler in einer Textpassage die semantischen Richtungsänderungen 
sind, desto stärkeren Dialogcharakter weist sie auf und umgekehrt. […] So kann sich ein 
Monologsprecher mit ‚Du’ ansprechen, und so kann sich innerhalb eines Monologs ein Gegeneinander 
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Na terceira cena Anna. Die Freundin, Heinrich vai à procura de Anna, uma 

amiga de data recente, porque, como lhe explica: “Ich möchte wissen, ob das wahr wird, 

was man ausspricht” (id., ib.: 83). Marcado pelo choque da morte de Julia, mostra-se 

muito perturbado e conta a Anna o que aconteceu no parque. Heinrich quer esclarecer 

várias questões que têm a ver com a linguagem e ambos acabam por falar sobre o 

significado das palavras, dos sentimentos e da expressão de sentimentos. Durante a 

discussão, surge a questão da relação entre o invólucro da palavra e o seu conteúdo. 

Anna, uma cultora de “invólucros”, deixa-se atrair por Heinrich e dá-lhe a entender que 

gostaria de substituir Julia. Mas este não o admite e confronta a expectativa de amor de 

Julia à de Anna, chegando à conclusão de que a concepção de amor de Anna é morna e 

rarefeita: 

 

Das ist überhaupt keine Liebe, das ist eine lauwarme, eine lauwarme 

Ohrenflüsterei ist das (id., ib.: 87). 

 

Sentindo-se pressionado, Heinrich estrangula Anna, dizendo: “[…] Aber du bist 

nicht über die Maßen, und du wirst nie über die Maßen sein…“ (id., ib.: 88). Cita pois 

Julia, na sua procura do amor desmedido, ao qual Anna não consegue corresponder.  

Na quinta cena Judith. Die Schlaflose, Heinrich encontra Judith numa estação de 

metro de superfície, depois da meia-noite. Judith é uma mulher solitária e noctívaga, 

para quem o tempo é uma tortura e que anda sempre à procura de transportes mais 

rápidos, vendo neles um meio contra o arrastamento do tempo. Sobre o amor diz: 

 

Bisher habe ich mich immer aufgeregt, wenn ich verliebt war. Aber wenn 

das Verliebtsein vorbei ist, und man den Zustand der Liebe erreicht, was mir noch 

nicht gelungen ist, dann wünsche ich mir, dass er eine friedliebende Gewohnheit 

                                                                                                                                               
unterschiedlicher Standpunkte („Kontexte“) finden – etwa ein Gegeneinander von Seele und Leib, von 
Herz und Verstand, von Pflicht und Neigung, von früherem und jetzigem Sein usw. Einem solchen 
Monolog kommt dann Dialogcharakter zu, und das um so mehr, je häufiger und radikaler dadurch 
semantische Richtungsänderungen auftreten“ (Pfister, 1988: 182). Algumas das características que Pfister 
nomeia como determinantes para um “diálogo interior” podem ser encontrados neste monólogo, como a 
pronominalização e a divisão do sujeito em duas ou mais pessoas: “Eine stärkere Dialogisierung ergibt 
sich aus der Aufspaltung des Sprechers in zwei oder mehrere Subjekte, die einander widerstreiten. In 
dieser Form, die man als ‚INNEREN DIALOG’ bezeichnen könnte, wird häufig das Gegenüber zweier 
Subjekte schon durch die Pronominalisierung verdeutlicht, durch eine Selbst-Apostrophierung in der 
zweiten Person, in der sich das Auseinandertreten von raisonierendem und in der Situation befangenem 
Ich niederschlägt“ (id, ib: 184). 
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wäre, etwas Verlässliches und Vertrautes, etwa so, wie eine Kuh neben der anderen 

im Stall steht und wiederkäut (id., ib.: 93-94). 

 

 E, de seguida, imagina o amor como um soporífero, que a iria ajudar a encontrar 

descanso: 

 

Ja, sehen Sie, und wenn man sich lieben würde, am Ende eines Tages, dann 

um das Blut warm und träge zu machen, um nicht mehr zu denken, um besser 

einschlafen zu können, um tief zu träumen. Es wäre ein Mittel gegen 

Schlaflosigkeit wie ein paar Mal um das Haus laufen oder warme Milch mit Honig 

trinken (id., ib.: 94).  

 

Os silêncios de Heinrich, que quase não fala, apontam para um total 

desencontro. Embora não force uma relação, Judith deixa-se tocar pela calma de 

Heinrich, que parece corresponder aos seus anseios. Mas Heinrich permanece distante, 

distante também em relação à concepção de amor de Judith, que considera demasiado 

trivial. E quando esta se prepara para dormir, cantando uma canção de embalar, ele 

sufoca-a para a libertar do peso do tempo. 

A sétima cena Tanja. Man darf der Liebe nicht nachgeben, tem um título que 

quase parece uma moralidade. Depois do encontro com Judith, em que quase não fala, 

Heinrich paga uma sessão com a prostituta Tanja, a quarta mulher que encontra, apenas 

para falar e porque procura “eine warme Person” (id., ib.: 104). O assassino certifica-se 

de que Tanja vai ser profissional e lembra-lhe que ela é paga para não ter sentimentos 

(cf. Loher, 1999: 105). Heinrich desabafa com Tanja, revelando-lhe que já vitimou três 

mulheres, mas Tanja pensa que ele está a fantasiar. A conversa acaba por incidir no 

tema do amor e Tanja admite que está à procura de uma relação estável. Pede a Heinrich 

para este pelo menos fingir que está apaixonado por ela, revelando-se assim como uma 

prostituta sedenta de uma experiência de amor, embora de Heinrich apenas espere que 

finja o amor. Este acaba por esfaquear a prostituta quando ela lhe propõe que ele se 

torne o seu namorado fixo.  

A nona cena, Eva. Die Frau mit dem Colt, apresenta o encontro de Heinrich com 

a quinta mulher, Eva, num bar, mais uma vez à noite, entre as quatro e cinco da manhã. 

Eva é uma mulher madura que já foi casada com sete homens, mas que, tal como todas 

as outras mulheres que Heinrich encontra no seu percurso, é solitária e infeliz. Eva 
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conta a Blaubart que tirou de casa todos os pertences dos maridos, mal estes tinham 

morrido, mas que nunca mais conseguiu tirar os seus nomes da porta de entrada, pelo 

que a sua casa se assemelha a um jazigo. As duas personagens deixam o bar e 

encaminham-se para um parque, onde Eva revela a Blaubart o que pretende dele: que a 

liberte da sua vida infeliz. Eva tira uma pistola da mala e praticamente obriga-o a matá-

la.  

Na décima primeira cena Christiane. Get the kick, Heinrich conhece Christiane, 

a sexta mulher, num cruzamento. Christiane é uma mulher casada, com dois filhos, que, 

entediada da rotina do seu dia-a-dia, procura uma aventura arrebatadora. Ela vai 

explicando a Heinrich o que espera de uma aventura. Numa atitude diferente da que até 

ali adoptara com as anteriores pretendentes, Heinrich vai-lhe satisfazendo as fantasias 

sexuais sadomasoquistas até matá-la. Heinrich Blaubart parece surgir nesta cena a uma 

outra luz, porque entra deliberadamente no jogo de Christiane, tomando activamente 

parte nele. No entanto, Heinrich fá-lo de uma forma impessoal, tanto mais que nesse 

jogo ele nunca se dirige a Christiane como um “tu”, excepto no fim, quando a mata. A 

cena é marcada por uma chocante escalada de violência, que culmina na morte da figura 

feminina.  

As cenas com as mulheres são intercaladas por duas cenas com monólogos de 

Heinrich e com cenas com a Cega.  

A Cega é a figura mais enigmática e complexa do leque das “mulheres” de 

Heinrich Blaubart. Surge, como já referi, em sete cenas, que intercalam as cenas de 

Heinrich com as outras personagens femininas e que, tal como as cenas monológicas 

com Heinrich, criam uma sensação de desaceleração e de pausa. São cenas que 

interrompem o ritmo algo vertiginoso das cenas de encontro - desencontro - assassínio 

que anteriormente apresentei, e que parecem criar um segundo nível temporal, marcado 

por um tempo psicológico que quebra o princípio de sucessão.   

A falta de indicações de lugar (e também de tempo), em várias dessas cenas, 

acentua essa dimensão algo irreal, onírica dos encontros entre Heinrich e a Cega. Por 

outro lado, os diálogos entre estas duas personagens são fragmentários, dando a 

impressão de serem excertos de um diálogo maior, e as cenas parecem desordenadas. A 

cena XII (Die Blinde VI) poderá ser a cena do primeiro encontro com Blaubart, já 

depois da morte de Julia. O encontro dá-se no Jardim Inglês, onde Heinrich conheceu 

Julia, e remete directamente para a cena I. Julia. Erste Liebe. A Cega apresenta-se como 
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Julia e o diálogo varia passagens da cena I. Heinrich como que projecta na Cega a 

adolescente apaixonada. É nesta cena que Heinrich revela à Cega que é um assassino, 

num diálogo que repete o diálogo do prelúdio. 

A cena IV Die Blinde (II) poderia eventualmente ser a segunda cena com a 

Cega, na qual o protagonista se apresenta como Blaubart. Nesta cena, a Cega recorda-se 

vagamente de ter lido sobre um Heinrich Blaubart no jornal e tem a impressão de se ter 

cruzado com ele num café há sete anos atrás, embora o ache completamente mudado.  

A terceira cena com a Cega, a meio do drama, é um monólogo, o 

Jungfrauenmonolog, um monólogo ad spectatores, retrospectivo e de carácter épico-

narrativo, no qual a personagem, em estilo de artista de feira, conta “die Geschichte 

meiner Entjungferung”. Nesse monólogo de “épater le bourgois”, a Cega conta as várias 

tentativas mal-sucedidas para perder a virgindade, relembra a “bondade” do irmão, que 

a livrou da condição de virgem, e conta como se apaixonou perdidamente por Heinrich, 

sete anos antes, quando este estava para sair de um café, e como não parou de o 

procurar desde então. Esta cena tem principalmente a função informativa (cf. Pfister, 

1988: 191) de esclarecer o público sobre o passado da relação da Cega com Heinrich.  

Na cena VIII Die Blinde (IV) o diálogo centra-se na questão da beleza, que 

Heinrich diz não lhe interessar. Heinrich, que parece confuso quando a Cega revela que 

se chama Julia, pergunta-lhe se esta o conhece e se quer casar com ele (pedido que a 

Cega recusa). 

A cena X Die Blinde (V), Ein kurzer Schmerzensmonolog resume-se à 

formulação de um desejo: “Einmal nur, einmal nur den Himmel sehen…“ (Loher, 1999: 

120), e na cena XII Die Blinde (VI), é a obsessão de Heinrich por Julia que está em 

causa, como já anteriormente referi. 

A cena XIV Die Blinde (VII). Letzte Liebe, apresenta Heinrich num estado 

avançado de degradação física e psíquica, para o qual o espectador fora já alertado na 

cena anterior, Waldmonolog, que apresenta um monólogo de Heinrich no bosque. Nesta 

cena XIII, Heinrich Blaubart, alucinado, procura Julia no bosque, numa noite chuvosa, e 

tem uma visão da morte, ligada à natureza, que o enreda e o traga.  

A cena XIV (a última) começa exactamente com um comentário da Cega à 

degradação física e psíquica de Heinrich: 
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Du [Heinrich] riechst wie ein altes Pferd, das sie vergessen haben im Hof, 

das Fell zerfressen, die Augen glasig, die Zähne stumpf, sie haben es vergessen, es 

steht da Tag um Tag, im Regen, es läuft da im Kreis, Nacht um Nacht. Pause. Es 

riecht nach Schlachthof (id., ib.: 133).  

 

Heinrich, sossobrando, limita-se a dirigir à Cega o mesmo pedido que Julia lhe 

fizera – que o ame – e a declarar-lhe o que não conseguiu declarar a Julia – que a ama 

desmedidamente. Mas a Cega não se deixa “tocar” nem convencer e mata Heinrich. 

Com a morte de Blaubart, a Cega inverte toda a situação, colocando agora Blaubart na 

posição das mulheres que este assassinou. Ao mesmo tempo, ela liberta Heinrich da 

ânsia da procura do amor e liberta-se a si própria, até certo ponto, do amor desmedido 

de Heinrich. Só que o drama acaba com a repetição do desejo da Cega de ver o céu ao 

menos mais uma vez (vd. cena X). Com a formulação deste desejo, aponta-se para o 

fracasso do assassínio de Heinrich em termos de objectivo. A Cega quer matar o amor, 

no entanto, a ânsia da felicidade continua.  

 

De uma perspectiva de definição genológica, Blaubart – Hoffnung der Frauen 

parece admitir algumas variações. Não permite uma classificação como comédia (assim 

como comédia grotesca), apesar de conter elementos de cómico (grotesco) e de viver 

em muito de estratégias parodísticas. Não é uma tragédia, embora o trágico perpasse 

muitas das cenas numa permanente tensão com o cómico. Pareceria talvez adequada 

uma classificação como tragicomédia, 62  mas Dea Loher, na sua entrevista com 

Muhleisen, avança com uma proposta de definição de Blaubart – Hoffnung der Frauen 

como “comédie triste” que será talvez a mais exacta, embora se furte à tipologia 

consagrada nos estudos literários:   

 

D. L. Comédie triste me plaît assez, autant pour décrire telle que je la vois 

que comme sous-titre de Barbe-Bleue (Muhleisen, 2005).  

 

                                                 
62 Leia-se a definição de uma tragicomédia: “Tragikomödie, dramat. Gattung, in der trag. und kom. 
Elemente sich wechselseit. durchdringen, bzw. so zusammenwirken, dass die Tragik durch humor. 
Brechung gemildert wird oder die trag. gebrochene Komik die trag. Aspekte vertieft“ (Schweikle, 1990: 
469).   
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Terminaria esta apresentação de Blaubart- Hoffnung der Frauen com algumas 

palavras sobre a arquitectura do drama. O Blaubart de Loher é um drama aberto com 

uma construção muito próxima da do drama de estações. 

 As cenas apresentam uma grande autonomia (apesar de fazerem parte de um 

todo), sobretudo aquelas que mostram os encontros casuais entre Heinrich e as seis 

mulheres. Verifica-se, portanto, uma tendência para a autonomização das cenas. A 

unidade necessária para o drama é dada por um eu-central. A tendência para a abertura é 

ainda visível num início e num final algo abertos. Como já referi, o prelúdio confunde o 

leitor-espectador temporalmente, mantendo-o na dúvida sobre o momento exacto do 

encontro com a Cega. Por outro lado, Heinrich morre, mas o conflito mantém-se. O 

desejo de felicidade eterna permanece.  

Como comenta Marion Tiedtke, a forma aberta do drama de Dea Loher reflecte, 

a nível de construção, o mundo como ele é visto pela autora:  

 

Die Welt als unübersichtliches Ganzes bleibt in jeder Betrachtung 

fragmentarisch, bruchstückhaft und ist allein im Fokus jeweiliger Biographien 

fassbar. So wird aus einer zeitbedingten Not eine Tugend der dramatischen Form, 

die ans Fragmentarische erinnert (Tiedke, 1998:150).  

 

Em Blaubart – Hoffnung der Frauen Dea Loher joga com várias tradições 

teatrais. Dentro desse jogo é de destacar o jogo com o teatro de Bertolt Brecht, 

nomeadamente na epicização do drama e nos ecos que se fazem sentir do 

“Verfremdungseffekt” (cf. Haas, 2006: 248), embora os objectivos de Loher se 

diferenciem dos do teatro político de Brecht. Também o teatro clássico, o teatro 

expressionista e o teatro do absurdo ressoam, como terei oportunidade de mostrar mais 

adiante, em Blaubart – Hoffnung der Frauen. 
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4. Intertextualidades cruzadas em Blaubart – Hoffnung der Frauen 
 

Um dos grandes atractivos de Blaubart – Hoffnung der Frauen prende-se com os 

muitos fios de intertextualidade que Dea Loher entretece no seu drama e que, se, por um 

lado, ajudam a acentuar o carácter fragmentário do texto, por outro, criam ligações  que 

estimulam o leitor a ler o drama de uma forma mais ampla e a questionar o que há 

verdadeiramente de novo na busca da felicidade pelo homem e pela mulher dos tempos 

de hoje, bem como no tipo de relação que cultivam.  

Nesta parte principal do meu trabalho trabalharei, em diferentes capítulos, os 

jogos intertextuais e intermediais explorados por Dea Loher, procurando sempre 

interrelacioná-los e comentar as suas relações de complementaridade ou de exclusão.  

 
 

4.1. O conto do Barba-Azul como texto de referência principal 
 

No título do drama Blaubart – Hoffnung der Frauen a autora marca a relação 

intertextual com o conto popular do Barba-Azul. A marcação onomástica no título 

(paratexto) sinaliza desde logo um jogo intertextual com a história do Barba-Azul, que 

não passará despercebida e que condiciona à partida a leitura, mesmo a de um leitor 

literariamente menos informado.   

 Na verdade, a citação de um título serve como o primeiro e também principal 

indicador de uma relação intertextual, como faz notar Susanne Holthuis: 

 

Titel als Zitate sind allerdings nicht nur die einfachsten, sondern zumeist 

auch die deutlichsten Manifestationsformen der Titelreferenz, vor allem in den 

Fällen, in denen ein anderer Titel ‚zitiert’ wird (Holthuis, 1993: 148).63 

                                                 
63  Ainda segundo Susanne Holthuis: “Im Zusammenhang dezidiert intertextueller Fragestellungen 
interessieren vor allem Identifikationsfunktionen des Titels. ‘Der Titel ist wohl das am häufigsten 
verwendete Mittel, diesen (intertextuellen) Bezug zu kennzeichnen, da der Titel eines Werkes selbst dann 
einen Signalcharakter hat, wenn der in ihm enthaltene Prätext-Bezug sonst nicht markiert ist’ (Broich, 
1985, 36). Die herausragende intertextuelle Kommunikativität des Titels (oder auch des Untertitels) 
resultiert – wie im übrigen auch das Motto – aus der besonderen (Prä-) Position ‘im äußeren 
Kommunikationsrahmen’ (Broich 1985); die intertextuelle Intensität, die aus der Titelmarkierung 
resultieren kann, ist zurückzuführen auf den besonderen metadiskursiven Status des Titels im Vergleich 
zu seinem Kotext. Die Kommunikativität des Titels kann sich noch weiter steigern, wenn der Titel selbst 
in einer ‘intertextuellen’ Relation zu einem anderen Titel steht, für diese Relation zwischen Titeln prägt 
Hoek 1981 den Terminus der „intertitularité“ (vgl. Hoek 1981, 183ff). Damit ist nicht nur die spezifische 
Funktion des Titels als Indikator einer intertextuellen Relation zu berücksichtigen, sondern ist darüber 
hinaus auch davon auszugehen, dass der Titel selbst zu einem anderen Titel in einer besonderen Relation 
stehen kann” (Holthuis, 1993: 147-148).   
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Naturalmente, nem todas as citações de títulos têm o mesmo grau de 

transparência. A intertextualidade com o drama de Kokoschka Mörder Hoffnung der 

Frauen (vd. infra p. 90), também marcada através de uma citação parcial do título, 

colocará a leitores com menores competências literárias maiores dificuldades de 

reconhecimento.  

No entanto, e independentemente deste reconhecimento, a “apresentação” de 

Barba-Azul como “esperança das mulheres” constitui-se desde logo como uma 

provocação, que cria expectativas de um dialogismo tenso com o conto popular de 

referência.64 

A relação de intertextualidade com o conto popular do Barba-Azul percorre todo o 

texto como uma espécie de linha orientadora. É importante referir neste ponto que, 

apesar de Dea Loher parecer sobretudo ter em vista o conto de Perrault, a autora joga 

também com elementos que podem ser encontrados noutros textos e contos populares 

do Barba-Azul, como por exemplo o motivo das sete mulheres. Heinrich Blaubart 

vitima, durante o seu percurso, seis mulheres e é, por fim, assassinado pela sétima, a 

Cega. Este elemento popular das sete mulheres foi, como já referi anteriormente, 

introduzido por Ludwig Tieck no seu texto Die sieben Weiber des Blaubarts e depois 

retomado por Ludwig Bechstein no conto Das Märchen vom Ritter Blaubart e marcou 

muito a tradição alemã do assunto do Barba-Azul. Em ambos os textos referidos, o 

Barba-Azul casa sucessivamente com seis mulheres, assassinando-as, após estas 

falharem o teste de obediência. A sétima mulher que casa com Barba-Azul é a única que 

se salva da fúria do marido. 

O jogo intertextual com o conto popular é sobretudo visível ao nível da história e 

da constelação das personagens, tendo também claras repercussões ao nível da estrutura 

da acção e da composição dramática. O drama de Dea Loher centra-se, como já vimos, 

nos encontros e desencontros de Heinrich Blaubart com várias figuras femininas, que 

acabam (quase todos) em crime. Para tal, a autora usa um processo de desdobramento, 

isto é, cada relação de Heinrich Blaubart com cada uma das mulheres ganha expressão, 

diferentemente do que acontece no conto de Perrault (e na maioria dos contos populares 

do Barba-Azul), onde só é explorada a relação entre Barba-Azul e a sua última mulher. 
                                                 
64 Manfred Pfister, servindo-se do conceito de dialogismo de Mikhail Bakhtin, defende que as qualidades 
dialógicas de um texto, a sua intensidade intertextual, é um tanto mais elevada, quanto maior for a fricção 
com o texto de referência (cf. Pfister, 1985: 29).  
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Isto não impede que no drama de Dea Loher seja destacada a relação entre Blaubart e a 

última mulher, a Cega, que acaba por assassiná-lo.  

Em Blaubart – Hoffnung der Frauen, Dea Loher recupera o “esqueleto” do conto 

popular do Barba-Azul, de acordo com a versão-padrão de Perrault, para depois lhe dar 

um novo “enchimento”. Nesse novo enchimento, Dea Loher recorre a procedimentos 

parodísticos, jogando com elementos distintivos do conto maravilhoso popular, mas 

alterando profundamente a história e criando uma incongruência profunda que gera 

cómico intertextual65 (especialmente nas cenas de Heinrich com as diferentes mulheres), 

embora o drama dificilmente possa ser visto na sua totalidade como uma paródia, 

aspecto ao qual voltarei mais tarde.  

A relação do texto de Dea Loher com o conto popular de referência é pautada 

por uma estratégia de subversão aos mais variados níveis: Dea Loher desconstrói a 

história do Barba-Azul e reconstrói-a à luz do presente, „transportando-a” para a 

actualidade e retirando-lhe todos os elementos mágicos que (embora também 

escassamente) se encontravam presentes no conto de Perrault. O transporte da história 

para a actualidade é assim a pedra basilar dessa estratégia de subversão. Este transporte 

traz consigo consequências aos mais variados níveis, nomeadamente ao nível do tempo, 

do espaço, das figuras e da acção.  

A acção decorre em 1997, na cidade de Munique. O transporte temporal para o 

ano de 1997, o ano em que o espectáculo foi encenado pela primeira vez, e ainda a 

localização na cidade de Munique, a cidade em que a peça estreou, desencadeiam um 

processo de presentificação. A história deixa de desenrolar-se num passado longínquo e 

em local indefinido, como é norma no conto popular, para se “instalar” 

provocatoriamente no espaço e tempo histórico real dos espectadores (e também dos 

leitores), forçando, logo à partida, um confronto entre ficção e realidade.  

Esta presentificação tem, desde logo, implicações em termos da configuração 

das personagens masculinas e femininas, que surgem colocadas num contexto 

sociocultural marcado por princípios de gendering radicalmente diferentes dos que 

                                                 
65 O cómico intertextual cria-se a partir de uma ambiguidade, na qual o contexto mais credível de uma 
situação é substituído por outro, menos provável, levando a uma reinterpretação da situação: “Komische 
Effekte entstehen auf der Basis einer potenziellen Ambiguität, und zwar dergestalt, dass der zunächst 
aufgebaute, wahrscheinlichere Kontext plötzlich durch den unwahrscheinlicheren abgelöst und somit eine 
neue Bedeutungsebene überraschend eingeführt wird, die eine Reinterpretation des zuvor Geäußerten 
verlangt (Dissoziation) – oder aber es werden zwei Dinge, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun 
haben, zueinander in Beziehung gesetzt (Konsoziation)“ (Wenzel, apud Müller, 1994: 181). No drama de 
Dea Loher é sobretudo a dissociação que gera cómico intertextual.  
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imperam nos contos populares do Barba-Azul, não apenas no texto de Perrault, mas 

também nas versões alemãs mais conhecidas. Na verdade, a nova realidade da relação 

entre sexos em finais do século XX, as mútuas expectativas na ligação amorosa ou 

sexual, o sonho do amor romântico – sempre vivo ou “démodé”? -, a violência entre 

homem-mulher constituem-se como questões centrais no drama.  

   Nos contos populares do Barba-Azul, o casamento surge como “instituição”, 

como “castelo” para uma vida social estável. É assim que a heroína do conto do Barba-

Azul o perspectiva e é por isso que acede a casar-se com o ogro. O próprio espaço 

intramuros, isto é, a mansão onde decorre a acção, aponta para a privacidade e 

intimidade do casamento. Em Loher, o que está em causa não é o casamento, isto é, a 

relação entre Heinrich Blaubart e as mulheres não é uma relação no quadro de um 

casamento. Nos anos 90, o casamento já há muito deixara de ser visto como obrigatório 

ou como um fim último numa relação entre homem e mulher. As imagens masculinas e 

femininas, assim como a relação entre sexos, passaram a ser cada vez mais 

equacionadas dentro de um novo contexto actual e urbano. Por outro lado, a privacidade 

das relações esbateu-se progressivamente numa sociedade dominada pelos media, onde 

tudo é exposto em imagem e o sexo se tornou um produto de mercado. Também a 

futilidade das relações, a libertação sexual, no contexto de uma sociedade urbana de 

“outing”, contribuiu para uma maior exposição da vida sexual e/ou amorosa. É neste 

novo contexto epocal que, no drama de Dea Loher, a mansão/palácio66  do Barba-Azul 

dá lugar a ambientes exteriores da grande cidade (Munique).  

Curiosamente, a abertura em termos espaciais propicia um maior isolamento das 

personagens do drama de Loher. Praticamente todas as personagens do drama são 

personagens solitárias que não estão nas suas casas, no seu meio privado, mas que 

andam “perdidas” pela cidade.67  

O espaço aberto da grande cidade emoldura, de certo modo, as personagens que 

nele se movem e confina-as paradoxalmente, acentuando o seu estado de isolamento. A 

mulher do Barba-Azul do conto popular, embora esteja confinada espacialmente a uma 

                                                 
66 Na tradição dos contos populares do Barba-Azul, a acção decorre sempre em espaços interiores, seja a 
grande casa senhorial no Barbe bleue, o palácio em Bechstein, o covil de ladrões em Der 
Räuberbräutigam ou a mansão em Fitchers Vogel. Estes espaços não são anónimos ou públicos, mas sim 
sempre espaços privados.  
67 Em Loher, também se encontram algumas cenas intramuros, mas a maior parte das cenas decorre em 
espaços exteriores. Os poucos espaços interiores que se encontram nas cenas são, no entanto, igualmente 
marcados pela grande cidade. Encontramos assim um espaço mais amplo, emoldurante (a grande cidade), 
que acaba por marcar ou melhor, confinar, todos os outros espaços.  
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mansão, não surge tão isolada como as personagens femininas de Dea Loher, que 

vagueiam pela grande cidade. Uma convivência social ou familiar, como se pode 

verificar em Perrault, falha no drama desta autora.  

Também o tratamento das personagens é marcado por uma estratégia de 

subversão. A figura de Heinrich Blaubart no drama de Loher é, em muitos aspectos, o 

oposto do Barbe bleue de Perrault. Heinrich é objecto de uma caracterização 

explicitamente autoral68 no prólogo, sendo definido como uma personagem pequeno-

burguesa, desinteressante e acomodada à sua situação, contrastando claramente com o 

grande senhor (burguês ou aristocrata) do conto popular. O prólogo desilude, desde o 

início, todas as expectativas, tanto do herói romântico como da figura de monstro do 

Barba-Azul dos contos populares. Heinrich Blaubart não é um homem rico e poderoso, 

como a maior parte das figuras do Barba-Azul, mas sim um simples vendedor numa 

sapataria de senhoras que, até ali, não dera nas vistas, como nota Sandra Umathum: 

 

Dea Lohers Heinrich Blaubart ist jedoch kein Mann, der nur wütend einen Befehl 

aussprechen muss und schon die Frauen in seine Gewalt gebracht hat. Er besitzt 

auch nicht den Status noch die Macht, Frauen kaufen zu können und nach seinem 

Willen leben zu lassen (Umathum, 2005).  

 

O protagonista não traz uma barba azul (que dá o nome à figura de Perrault), mas 

tem simplesmente o nome “Blaubart” como apelido. A barba que, como já referi 

anteriormente, é uma marca explícita da (pelo menos aparente) masculinidade, não é 

mencionada, nem tão-pouco o elemento perturbador da cor azul, que distingue o Barba-

Azul do conto popular como ogro e ser diferente. Heinrich, pelo contrário, não tem 

traço nenhum que o distinga e é apresentado como uma figura completamente 

insignificante e anódina. O porte imponente deixa de existir, tal como a barba azul não 

existe, a imagem do “macho” dá lugar, no prólogo, à imagem de um “softie”. Heinrich é 

um simples empregado de comércio sem imaginação, sem capacidade de se entusiasmar 

e de se empenhar e sem quaisquer dotes especiais que o distingam: 

 

Bei seiner etwas langwierigen Suche hatten sich alle Berufe als ungünstig 

erwiesen, in denen er mit der Pflege von etwas und der besonderen aufmerksamen 
                                                 
68 Sobre a caracterização explicitamente autorial e a caracterização implicitamente autorial leia-se Pfister, 
1988: 262 
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Hingabe an etwas oder der Einfühlung in etwas zu tun hatte, die womöglich noch 

dazu sein Improvisationstalent, seinen Geruchs-, Geschmacks- oder Tastsinn sowie 

sein Vorstellungsvermögen verlangten. Man könnte vermuten, es fehlte Heinrich 

an Fantasie (Loher, 1999: 70). 

 

Ele é uma figura a quem as coisas acontecem; deixa-se levar e não faz as suas 

escolhas, ao contrário do Barba-Azul dos contos populares, que age activamente, 

cativando as mulheres e levando-as para o seu covil, que as põe constantemente à prova 

e que pune a sua desobediência. Heinrich Blaubart surge como um anti-Barba-Azul. Ao 

contrário da figura dos contos populares, que tem um papel activo como pretendente, o 

Blaubart de Dea Loher não vai à procura de uma noiva, de uma mulher,69 mas cai, quase 

acidentalmente, na teia das figuras femininas que, ao tentarem seduzi-lo, buscam 

alguma felicidade. Heinrich, neste caso, o “pretendido” em vez do pretendente do conto 

popular, adopta uma atitude defensiva, chegando, até certo ponto, a ser mesmo a vítima 

de assédio.  

O que as duas pessoas têm em comum é exactamente o facto de ambas serem 

serial killers. No entanto, são-no de modos diferentes. O Barbe bleue do conto popular 

age conscientemente, auto-encena-se como sedutor, grande senhor e patriarca, impõe-se 

às mulheres com o seu mistério, o seu porte sobrenatural (ligado sobretudo à barba azul) 

e o seu poder, atrai-as para o casamento com a perspectiva de status, submete-as à prova 

de obediência e reserva-se o direito de as eliminar como castigo pela sua insubmissão. 

O esquema “sedução − casamento − prova de obediência − punição com a morte” 

repete-se mecanicamente sem que a figura dê sinais de alguma evolução. 

Diferentemente, Heinrich Blaubart não se auto-encena, nem parece ter capacidade para 

tal. Não é um sedutor, atrai sem intenção, torna-se, sem o querer, objecto de desejo e 

mata as pretendentes am atitude defensiva, tornando-se um serial killer “malgré lui”. 

Leia-se a este respeito, Dea Loher numa entrevista concedida a Laurent Muhleisen: 

 

Dans une certaine mesure, Henri est sa propre “septième chambre”; certes, 

d’un côté, il a épinglé sur la porte “entrée interdite”, mais de l’autre, par son 

                                                 
69  O prólogo revela desde logo a falta de interesse de Heinrich pelas mulheres: “Zum 
Damenschuhverkäufer wurde Heinrich nicht deswegen, weil er gerne schöne Frauenbeine zur Geltung 
bringen wollte. Er war nicht der Typ, der es genoss, im Sommer in Cafés zu sitzen und dem Gang der 
Frauen nachzusehen. Hätte man ihn gefragt, hätte er nicht einmal sagen können, welche Sorte Beine ihm 
am besten gefiel“ (Loher, 1999: 69).  
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comportement passif, quelquefois réticent, il incite à entrer. Il est important de 

savoir qu’il n’est pas conscient de cela, et qu’en aucun cas il s’agit là pour lui d’un 

moyen de séduction (Muhleisen, 06-01-2005). 

 

Embora no caso de Heinrich Blaubart também não se possa falar de uma 

flagrante transformação da figura, há alguma evolução. Todo o percurso de Heinrich 

Baubart é um percurso de entristecimento, apresentado principalmente através do ponto 

de vista desta personagem.70 A experiência com Julia marca-o profundamente, desperta-

o para o amor desmedido, condiciona em muito o seu comportamento posterior para 

com as seis mulheres e desencadeia um processo de desilusão e degradação. No final, 

Heinrich é um homem atormentado e alucinado que não apresenta um perfil típico de 

um serial killer, por mais chocante que seja o seu comportamento. Dea Loher parece 

jogar aqui com uma realidade muito conhecida e explorada nos mass media, 

nomeadamente, o facto de muitos assassinos em série serem tidos como pessoas 

normais no seu meio circundante e não serem devidamente avaliados por aqueles que os 

rodeiam no dia-a-dia. Mais uma vez, a estratégia de subversão aqui seguida por Dea 

Loher assenta num processo de actualização. 

Confrontando agora as personagens femininas do conto popular e do drama de 

Dea Loher, podemos igualmente verificar claras oposições. Como já foi dito 

anteriormente, a mulher do Barba-Azul de Perrault é, apesar de não ser caracterizada 

directamente, uma jovem extrovertida, sociável e viva, que está enquadrada familiar e 

socialmente. Ela representa o tipo da jovem que quer arrumar a sua vida, casando com 

um homem afortunado, e tem um comportamento algo calculista. Diferentemente do 

conto popular, que se centra nesta última das mulheres do Barba-Azul, o drama de Dea 

Loher traz à cena sete personagens femininas. Todas as figuras femininas da peça de 

Dea Loher ganham uma face. Ao dar corpo às várias mulheres do Barba-Azul, Dea 

Loher joga habilmente com procedimentos de tipificação e individualização. Cada uma 

tem a sua história pessoal, que tem ocasião de contar, o que conduz a cenas com uma 

forte componente épica. Como já vimos atrás (vide supra p. 67 e sgtes.), Julia é uma 

adolescente sonhadora que procura o amor desmedido, Anna uma jovem solitária que se 

entretém com jogos de palavras, Judith uma mulher sem perspectivas para quem o 

                                                 
70  No conto de Perrault, a interioridade do Barbe bleue não é desvendada, o que contribui para a 
preservação de uma aura de mistério em torno da figura.  
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tempo é uma tortura, Tanja a prostituta solitária que gostaria de ter um namorado fixo, 

Eva a mulher de meia-idade sem futuro, com um longo passado de relações acabadas, e 

Christiane a esposa e mãe entediada com a normalidade da sua vida.  

Pese embora a sua individualidade, todas estas mulheres são, no fundo, 

variações do tipo de solitária na grande cidade. Todas são mulheres sós, insatisfeitas 

com uma vida baça e sem estímulos da qual se querem evadir e, como faz notar Marion 

Tiedke, acabam vítimas desse desespero de fuga, de ânsia de felicidade:  

 

Lohers Figuren treibt Lebenshunger aus der dumpfen Alltäglichkeit und 

der zugerichteten Oberflächenidylle, ihre „Liebe über die Maßen“ lässt sich nicht 

auf die gemäßigten Lebensmodelle der Gesellschaft ein und wendet sich in ihrer 

Kompromisslosigkeit  gegen sich selbst (Tiedtke, 1998:  147). 

 

É principalmente o facto de Heinrich ser aparentemente neutro, não exteriorizar 

pretensões ou necessidades, que as move a buscar nele aquilo por que mais anseiam, 

como afirma Sandra Umathum: 

 

Heinrich ist ein Mann, vor dem einem grauen könnte. Ein Hoffnungsträger 

der Frauen im doppeldeutigen Sinn: Da er selbst ohne Vorlieben und Bedürfnisse 

ist, stellt er die geeignete Projektionsfläche für ihre unerfüllten Sehnsüchte dar 

(Umathum, 2005). 

 

A tela branca que Heinrich parece representar torna-se uma superfície ideal para 

a projecção dos desejos e sonhos das personagens femininas. Esses desejos e sonhos 

giram em torno do amor, da felicidade, e conferem às mulheres de Heinrich Blaubart 

um lado romântico que, no novo contexto de finais dos anos 90, se impõe com uma 

força algo surpreendente. Esse lado romântico está ausente da heroína de Perrault e dos 

contos do Barba-Azul, no geral: enquanto a curiosidade da protagonista dos contos 

populares tem um alvo concreto, palpável – o que se esconde no quarto proibido –, a 

“curiosidade” que move e vitima as mulheres do drama de Loher é a tentação 

irresistível de conhecer a felicidade ou, pelo menos, de pôr fim a uma vida insatisfatória 

ou infeliz. 
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 É exactamente o sonho de amor e felicidade que embala a maioria das 

personagens do drama de Dea Loher e que motiva o diálogo intertextual com um outro 

conto popular, a Aschenputtel dos Irmãos Grimm.  

 

4.2. A relação intertextual com o conto Aschenputtel 
 

O conto Aschenputtel (KHM 21) dos Irmãos Grimm é um exemplo paradigmático 

do “Liebesmärchen”, do conto maravilhoso centrado numa história de amor e com um 

final feliz. A heroína deste conto é, no fundo, uma personagem mal-amada, infeliz e 

condenada ao isolamento, que acaba por conseguir superar esta situação insatisfatória e 

encontrar o par perfeito, vivendo com ele feliz para sempre. O conto Aschenputtel é 

assim um conto de desejos concedidos, no qual se atinge a realização no amor. O 

diálogo intertextual de Blaubart – Hoffnung der Frauen com este conto dos Irmãos 

Grimm surge muito sintomaticamente colocado na dependência das personagens 

femininas no drama, cuja situação de partida tem, inicialmente, pontos em comum com 

a situação da Gata Borralheira: todas elas estão sozinhas, são mal-amadas e vêem em 

Heinrich o príncipe encantado.  

É importante referir que a marcação explícita da intertextualidade com este 

famoso conto dos Irmãos Grimm se dá logo no prólogo, portanto no início do drama, o 

que condiciona, desde logo, a leitura do texto. Aí, Heinrich é apresentado como um 

vendedor de sapatos, que lembra às clientes o príncipe da Gata Borralheira, quando 

este calça o chapim perdido à heroína: 

 

Die Haltung, die Heinrich beim Anprobieren der Schuhe einnimmt – kniend vor 

der Kundin, einen unausgesprochenen Heiratsantrag nahe legend -, und die Geste, 

mit der er den anzuprobierenden Schuh aus der Schachtel nimmt, dem 

Seidenpapier sanft entwindet, ihn auf seiner Handfläche einmal um sich selber 

kreisen lässt, um ihn schließlich, mit dem Absatz nach vorne der vor ihm Sitzenden 

anzubieten, die Öffnung des Schuhs bereits fürsorglich mit drei Fingern der 

anderen hand aufhaltend, sie, wo nötig weitend, so dass sie sich wie von selbst dar- 

und aufzutun scheint, ein bequemes Schlupfloch, in das der Fuß der Kundin nur 

hineinzugleiten die Muße haben muss, um von nun an beschwerdelos leicht 

dahinzuschweben, diese seine Haltung also erinnerte die Frauen notgedrungen an 
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das Märchen vom lange zu Unrecht verkannten Aschenputtel, dem endlich der 

Ritter den richtigen Schuh anpasst -  (Loher, 1999: 70-71). 

 

A relação Heinrich-Príncipe estabelecida pelas clientes da sapataria é, pois, 

explorada no prólogo com humor e ironia. Como refere Birte Giesler: 

 

Als Damenschuhverkäufer hilft Blaubart Frauen dabei sich sie Schuhe 

anzuziehen. Das märchenhafte Motiv vom Prinzen, der – auf der Suche nach der 

zum Schuh passenden Braut – Frauen Schuhe anzieht, ist bei Loher freilich negativ 

ins Banale gewendet. Hier wird der ‚Märchenprinz’ als „ein vollkommen 

mittelmäßiger, noch dazu unsportlicher Schuhverkäufer mit einem alles andere als 

spektakulären Jahreseinkommen“ vorgestellt… (Giesler, 1997: 7). 

 

Esta visão romântica de Heinrich como príncipe de conto de fadas é 

deliberadamente posta em causa pelo narrador-comentador do prólogo que, 

ominosamente, lembra aquilo de que as clientes de Heinrich Blaubart se esquecem no 

conto da Gata Borralheira – que o final carece de sangue. Recordaria brevemente o final 

do conto: o príncipe procura a sua amada por todo o reino, dando a provar a todas as 

mulheres o chapim que a Gata Borralheira perdera durante o baile. Entre as candidatas a 

provar o sapato encontram-se também as filhas da madrasta da Gata Borralheira. A filha 

mais velha prova o sapato, mas este não lhe serve. A conselho da mãe, ela não hesita em 

cortar o dedo do seu próprio pé, para este caber melhor no pequeno chapim, e acaba por 

se apresentar ao pretendido como a noiva procurada. Inicialmente, o príncipe acredita 

nela e quer levá-la para o seu palácio. No entanto, esta tentativa de engano é descoberta 

por umas pombas mágicas, que denunciam ao príncipe a falsa noiva, quando esta passa, 

juntamente com ele, ao lado do túmulo da mãe da Gata Borralheira: 

 

Rucke di guck, rucke di guck,  

Blut ist im Schuck (Schuh): 

Der Schuh ist zu klein,  

Die rechte Braut sitzt noch daheim (Grimm, 1996: 126).  

 

 As pombas funcionam como uma espécie de olhos do príncipe, chamando a 

atenção para o chapim, que se encontra com sangue, e revelando assim a mutilação da 
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falsa noiva. A mesma cena repete-se com a irmã do meio, que decide cortar uma parte 

do calcanhar para conseguir calçar o pequeno chapim. É, portanto, sempre a imagem do 

sangue a escorrer do sapato que denuncia as falsas noivas. Por fim, a própria Gata 

Borralheira experimenta o chapim, que lhe serve na perfeição, acabando por ser 

reconhecida pelo príncipe, que a leva para o seu palácio. Ao passar pelo túmulo da mãe 

de Gata Borralheira, as pombas mágicas confirmam a identidade da verdadeira noiva, e 

dizem que não corre sangue do sapato: 

 

Rucke di guck, rucke di guck,  

Kein Blut ist im Schuck: 

Der Schuh ist nicht zu klein,  

Die rechte Braut, die führt er heim (id. ib.: 127).  

 

 No final, a Gata Borralheira casa com o príncipe. Durante o casamento, as 

pombas mágicas picam os olhos às falsas noivas, cegando-as como castigo. A Gata 

Borralheira e o Príncipe vivem então felizes para sempre. O desenlace deste conto 

contém um lastro visível de violência, ligado à imagem do sangue que escorre do sapato 

“roubado” pelas falsas noivas (as quais se mutilam para conquistar o príncipe) e à acção 

das pombas que picam e cegam os olhos destas noivas usurpadoras. 

Esta imagética de sangue percorre igualmente o texto de Blaubart – Hoffnung der 

Frauen, sendo desde logo introduzida no prólogo. É exactamento o eixo “desejo de 

ligação amorosa – violência” que é explorado por Dea Loher no final do prólogo. Aí a 

visão de Herinrich Blaubart como príncipe encantado é posta em causa com recurso à 

citação textual dos versos das pombas, que funcionam como uma espécie de fórmula:  

 

Wer denkt schon in dieser Situation daran, dass es vor der Erfüllung heißen muss 

Ruckedigu 

ruckedigu 

Blut ist im Schuh (Loher, 1999: 71). 

 

O uso da citação por parte de Dea Loher mostra claramente a sua intenção de 

sublinhar a relação intertextual já marcada com este conto popular, relembrando ao 
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leitor o conto de Aschenputtel através da recuperação dos versos das pombas.71 Aqui, os 

versos funcionam como uma espécie de premonição de toda a violência que se irá 

manifestar ao longo do drama. Neste sentido, Birte Giesler acrescenta: 

 

Außerdem gibt das Stück in der epischen Sequenz, deren Worte keiner der Figuren 

zuschreibbar sind, einen ‚unmärchenhaften’ expliziten Hinweis darauf, das 

diejenigen Frauenfiguren, die im zitierten Märchen um den begehrten Prinzen 

wettstreiten, sich verstümmeln (Giesler, 1997: 7). 

 

Na verdade, Heinrich rejeitará e assassinará violentamente as “falsas noivas”, 

cumprindo assim a premonição do prólogo.  

 

4.3. A relação arquitextual com o conto maravilhoso 

 
No seu jogo com o conto popular, Dea Loher não se confina, contudo, ao Barba-

Azul e ao conto da Gata Borralheira. Em Blaubart – Hoffnung der Frauen é detectável 

um diálogo arquitextual mais aberto com oconto maravilhoso, designadamente com o 

“Liebesmärchen”.72  

Enquanto que a acção no conto popular tem lugar num passado distante (basta 

lembrar o famoso início dos contos: “Era uma vez…”), Loher transporta, como já referi, 

a história para a actualidade. Este transporte é assim o ponto de partida para uma 

subversão de toda uma lógica do conto popular.  

O “Liebesmärchen” começa normalmente com uma situação de partida 

insatisfatória, uma situação de falta para o herói ou heroína, que depois é superada, 

proporcionando a união do par e o final feliz.  

Em Blaubart – Hoffnung der Frauen, cada uma das cenas do drama de Heinrich 

com as várias “pretendentes” subverte o “espírito” do “Liebesmärchen” da tradição 

                                                 
71 Beate Müller vê a citação, como aqui utilizada por Dea Loher, como a forma mais explícita e flagrante de 
intertextualidade: “Das Zitat ist zweifelsohne das Musterbeispiel für Intertextualität schlechthin, denn unter ‚Zitat’ 
versteht man im allgemeinen einen Textabschnitt eines Textes A, der in einen anderen Text, B, integriert wird. Das 
Zitat lässt diesen zweiten Text zu einem deutlich intertextuellen Text werden, weil hier (mindestens) zwei Texte zu 
einem Text zusammengefügt werden, nämlich der aus Text A zitierte Textabschnitt (das Zitat) und der diesen 
Abschnitt umgebende Text B. Mit dem Zitat sind also drei Strukturelemente verbunden: der Text, in dem das Zitat 
vorkommt (Text B), der Text, aus dem das Zitat ursprünglich stammt (Text A) und das Zitat selbst“ (Müller, 1994: 
166). 
72 Sigo a definição de arquitextualidade de Gérard Genette em Palimpsestes: “L’ensemble des catégories 
générales, ou transcendantes-types de discours, modes d’énonciation, genres littéraires, etc., dont relève 
chaque texte singulier.” (Genette, 1982: 8 ss).  
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popular. Dea Loher “recupera” a situação de partida insatisfatória e a tentativa de 

superação dessa situação por parte das pretendentes, mas nega o final feliz. As 

personagens femininas em Loher são personagens insatisfeitas, que concentram em 

Heinrich a esperança da superação dessa insatisfação, mas às quais o final feliz é 

negado. A habitual demanda da noiva transforma-se numa demanda do noivo, mas o 

encontro promissor degenera em desencontro: Julia suicida-se e as cinco mulheres que 

se seguem são assassinadas por Heinrich. O esquema tradicional não é portanto 

cumprido, pois a tentativa de superação acaba por se revelar fatal para as pretendentes. 

Este esquema repete-se em todas as cenas de Heinrich com as figuras femininas, 

excepção aberta para a Cega.  

Mas Dea Loher vai ainda mais longe: encena também a demanda da noiva, na 

história de Heinrich com a Cega. Marcado pela experiência do amor desmedido de 

Júlia, também Heinrich se deixa embalar pelo desejo de um amor sem limites, 

depositando as suas esperanças na Cega. Só que, mais uma vez, o esquema do 

“Liebesmärchen” é subvertido. Heinrich acaba por ser assassinado pela Cega e assim o 

final feliz do conto popular transforma-se, mais uma vez, num final infeliz com qual o 

drama termina. 

Outro aspecto deste diálogo arquitextual com o “Liebesmärchen” é o jogo 

assumido de Dea Loher com os motivos da redenção e da salvação, motivos estes muito 

próprios dos “Märchen”. Na cena V, por exemplo, Heinrich sufoca Judith quando esta 

adormece, para a libertar do peso do tempo, apesar de afirmar que não se trata de uma 

salvação: 

 

HEINRICH Dann wollte ich ihr keine Zeit mehr zumuten. Keine Zeit meht 

mit mir und Überhaupt keine Zeit mehr. Da alle Zeit ihr zuviel sein würde. 

Schweigen. Ich rede nicht von Erlösung. Schweigen. Obwohl – ihr die Zeit wie ein 

Schmerz war, von dem ich sie befreien musste, weil ein Weiterleben grausam und 

in seiner Grausamkeit sinnlos sein würde. (Loher, 1999: 96).   

 

 Também na última cena entre Heinrich e a Cega existe um jogo com o motivo da 

salvação: Heinrich, que na altura já se encontra num avançado estado de degradação, 

tenta atrair a Cega, dizendo-lhe até que a ama desmedidamente,73 e pede para esta 

                                                 
73  “HEINRICH Ich liebe dich. – Über die Massen.” (Loher, 1999: 134).  
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retribuir o seu amor. A Cega, no entanto, recusa o pedido e mata Heinrich. Com o 

assassínio do Blaubart, a Cega inverte toda a situação, colocando agora o Barba-Azul na 

posição das mulheres que este assassinou. Ao matá-lo, ela liberta Heinrich da ânsia do 

amor e procura libertar-se a si própria do sonho de amor para sempre com Heinrich: 

 

Ich aber, ich werde dich töten.  

Für dich wird es sein wie Erlösung. 

Für mich wie mein eigener Tod. 

Dann aber. Werde ich frei sein von dir. 

Deiner Maßlosigkeit. Deinem Mittelmass. Deinen Lügen (Loher, 1999: 

134). 

 

 No final, a Cega vê a morte de Heinrich como uma salvação para ele e uma 

libertação para ela própria.74 No entanto, o drama acaba com a repetição do desejo da 

Cega de ver, pelo menos mais uma vez, o céu. Este desejo já tinha anteriormente sido 

revelado na cena X. Sugere-se assim, que, afinal, a morte de Heinrich não liberta 

verdadeiramente a Cega, já que o sonho de felicidade permanece. Dá-se deste modo 

margem à interpretação de que o desejo utópico da felicidade para sempre não se 

consegue matar. Na sua tensa relação arquitextual com o “Liebesmärchen”, o drama de 

Dea Loher chama a atenção para a realidade desencantada dos tempos de hoje, tempos 

esses em que o “Anti-Liebesmärchen” parece ser a norma.  

A intertextualidade com os contos maravilhosos está ainda presente num outro 

elemento do drama de Dea Loher: o jogo parodístico com o número sete. Este número 

sempre foi considerado um número mágico positivo. Leia-se a este respeito Jack 

Tresidder: 

 

Sete. Número sagrado, místico e mágico, sobretudo nas tradições da Ásia 

Ocidental, o sete simboliza a ordem cósmica e espiritual, assim como a conclusão 

de um ciclo natural (Tresidder, 2000: 167-168).  

 

 Nos contos maravilhosos este número encontra-se frequentemente associado à 

ideia de perfeição, de uma ordem, de um cumprimento de desejo ou de uma tarefa bem 

                                                 
74 Este jogo com o motivo da salvação também pode ser visto à luz do drama expressionista de Oskar 
Kokoschka, que será analisado mais adiante.  
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sucedida, sendo assim um número importante para a acção. Também em Blaubart – 

Hoffnung der Frauen, o número sete surge como o número central. No entanto, Dea 

Loher joga com ele de forma persistente e excessiva. Este jogo ajuda o leitor a ter 

sempre presente a relação intertextual com o conto maravilhoso. Por outro lado, a 

repetição produz um efeito cómico, que se prende exactamente com essa relação 

intertextual. Leia-se a este respeito Birte Giesler: 

 

 Ein weiterer Bezug zur Sphäre des Märchenhaften und Magischenstellt 

das Stück durch das formale und inhaltliche Spielen mit der ‚heiligen Zahl’ Sieben 

her: So trifft Blaubart sieben Frauen. Er und ‚die Blinde’ treffen sich insgesamt 

siebenmal. ‚Die Blinde’ tötet Blaubart beim siebten Treffen. Die epische Sequenz 

vom „Jungfrauenmonolog” bildet so etwas wie das Zentrum des Stücks und steht 

nach der siebten Szene. Eva hatte sieben Ehemänner. Christiane spricht Heinrich 

Blaubart an, weil er der 77. Mann ist, den sie an dem tag trifft. Während jedoch die 

Zahl Sieben in Kult und Religion für Ganzheit, Fülle und Vollkommenheit, im 

Märchen für Totalität steht, handelt es sich bei dem Spiel mit der magischen Zahl 

im Blaubart-Stück eher um die überstrapazierte Verwendung einer ‚Schnapszahl’, 

die den Regeln des Kommunikationsspiels des Blödeln folgt (Giesler, 1997: 7-8).  

 

Este jogo com o número sete é assim claramente um procedimento parodístico 

que se enquadra, mais uma vez, na estratégia de subversão de Dea Loher: enquanto no 

conto popular, o número sete é um número de sorte, plenitude ou perfeição, em 

Blaubart – Hoffnung der Frauen sete é um número de azar.  

Relativamente ao diálogo intertextual do drama Baubart – Hoffnung der Frauen 

com o conto maravilhoso, finalizarei com algumas considerações sobre o cruzamento de 

dois tipos de conto que entram claramente em choque: o conto do ogro (aqui o conto do 

Barba-Azul) e o “Liebesmärchen” (a exemplo de Aschenputtel). Este jogo força o leitor 

a focalizar Heinrich à luz de personagens que, normalmente, se excluem: a do Barba-

Azul e a do “príncipe encantado”. As personagens femininas vêem Heinrich como o 

príncipe encantado, mas, na realidade, incorrem num engano que acaba por enredar o 

protagonista, levando-o a ser o Barba-Azul, a comportar-se como assassino.  

Em termos de recepção, esta combinação explosiva de contrários é uma 

provocação para o leitor, um levar ao limite que causa indignação e irritação. Embora 

no prólogo as remissões para Aschenputtel sejam ominosas e antecipem um destino 
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sangrento para as pretendentes, a caracterização de Heinrich não aponta para um perfil 

de assassino, parecendo antes incompatível com esse perfil. Ao longo do drama, a 

reacção de Heinrich Blaubart é desproporcionada relativamente à “provocação” que 

recebe por parte das personagens femininas. O protagonista mostra-se assim 

incongruente na radicalidade das suas reacções. Esta desaquação entre causa e efeito 

provoca e choca.  

 

4.4.  Intertextualidade com Mörder Hoffnung der Frauen de Oskar Kokoschka 
 

Como já tive ocasião de referir, o título do drama de Dea Loher remete também 

para o drama em um acto Mörder Hoffnung der Frauen de Oskar Kokoschka.  

Podemos facilmente verificar uma citação parcial do título do “Schauspiel” de 

Kokoschka, já que Dea Loher o modificou minimamente, trocando a palavra “Mörder”, 

que se encontra antes do hífen, por “Blaubart”, portanto, o nome do assassino no seu 

próprio drama, optando assim por uma marcação explícita de intertextualidade com os 

textos de referência que mais trabalhou. O grau de competência literária necessária para 

a identificação destes dois textos difere, naturalmente. A popularidade do assunto 

Barba-Azul facilita o reconhecimento do jogo intertextual. Diferentemente, só um leitor 

literariamente muito informado identificará o drama de Kokoschka como texto de 

referência. Independentemente disto, a relação intertextual é de grande relevância, pelo 

que o não-reconhecimento da peça constitui uma perda em termos de leitura e 

interpretação.  

 

4.4.1.  Mörder Hoffnung der Frauen – um „Schauspiel“ vanguardista 
 

Comecerei com um apontamento bibliográfico sobre Oskar Kokoschka e uma 

breve apresentação do seu drama, que não pretende ser exaustiva, mas apenas realçar os 

pontos mais relevantes para o comentário da relação intertextual com a peça de Dea 

Loher. 

O escritor e pintor austríaco Oskar Kokoschka nasceu no dia 1 de Março de 1886, 

em Pöchlarn. De 1905 a 1909, Kokoschka estudou Artes Decorativas em Viena, estudo 

que não o realizou. Nesta altura, experimentou-se também na literatura. Em 1907, 
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Kokoschka escreveu os dramas Sphinx und Strohmann e Mörder Hoffnung der 

Frauen.75 A primeira versão de Mörder Hoffnung der Frauen estreou em Viena, a 4 de 

Julho de 1909, no âmbito de uma exposição de arte, organizada pelas Wiener 

Werkstätte, em colaboração com a Kunstgewerbeschule (Escola de Artes e Ofícios) de 

Viena, onde Kokoschka estudava. O espectáculo teve lugar num pequeno teatro ao ar 

livre, que se situava entre dois edifícios que alojavam a Wiener Kunstschau, num palco 

improvisado. Após ter recebido uma resposta afirmativa ao seu pedido de encenar uma 

peça durante a exposição, o autor ensaiou o seu “Schauspiel” numa única noite. 

 A estreia de Mörder Hoffnung der Frauen, assim como as encenações seguintes 

da peça tiveram junto da crítica uma recepção muito controversa e provocaram um 

grande escândalo público.76 Para a reacção generalizada de indignação e repúdio não 

terá contribuído somente o texto dramático em si, mas sobretudo a própria encenação da 

peça. A ambiência nocturna no início do espectáculo era cerrada, sendo meramente 

cortada pelo fogo dos archotes dos guerreiros.77 Uma música selvagem, essencialmente 

composta por tambores, pífaros, clarinetes e címbalos, acompanhava toda a peça. Os 

actores, vestidos unicamente com panos rasgados ou pequenas túnicas, mostravam 

pinturas rudimentares na face,78 fazendo lembrar máscaras de povos primitivos com 

expressões de terror, surpresa ou medo. O corpo quase nu dos actores exibia ainda 

pinturas que sinalizavam o desenho dos músculos e nervos. Kokoschka não tinha 

disponibilizado previamente aos actores – seus amigos quase todos – um guião com um 

texto escrito. Um único ensaio nocturno antecedeu a estreia deste drama. Aos actores 

                                                 
75 Nos anos de 1910 e 1911, Kokoschka colaborou na famosa revista Der Sturm, conseguindo então 
afirmar-se como um dos grandes pintores da vanguarda expressionista. Sobretudo nestes anos, Kokoschka 
teve um contacto muito próximo com o movimento expressionista. Algumas das peças deste escritor, 
designadamente Mörder Hoffnung der Frauen, são inclusivamente consideradas como precursoras do 
drama expressionista.   
Em 1915, Kokoschka combateu na Primeira Guerra Mundial, mas foi libertado do serviço militar após 
um grave ferimento em 1916. Um ano mais tarde, duas peças de Kokoschka estrearam no Albert-Theater, 
em Dresden: Hiob e Der brennende Dornenbusch. De 1919 a 1923, Kokoschka foi professor na 
Academia de Artes Decorativas em Dresden. Após várias viagens pela Europa e estadas em Viena e 
Praga, emigrou para a Grã-Bretanha. Em 1958, o pintor e escritor mudou-se para Villeneuve. Oskar 
Kokoschka morreu a 22 de Fevereiro de 1980 em Montreux, na Suíça. (Sobre a vida e obra de Oskar 
Kokoschka leia-se: Rühle, 1967: 63-64; Jäger, 1982: 215-216; Pam, 1975: 5-12; Schvey, 1982: 31-45; e 
Braunek, 1991: 409-410).  
76 Cf. Dorothy Pam sobre o drama de Kokoschka: “The production of the first German Expressionist play, 
Murderer, the Women’s Hope (Mörder Hoffnung der Frauen), broke upon the staid Vienna art scene with 
the force of scandal in 1909” (Pam, 1975: 5).  
77 Esta iluminação era mais adiante pontualmente intensificada com recurso a holofotes com luzes de 
cores berrantes.  
78 Na maquilhagem, Kokoschka inspirou-se em máscaras de povos do Mar do Sul que ele tinha visto 
numa exposição do Museu Etnológico de Viena.  
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tinha sido apenas entregue um texto simplificado e o próprio autor exemplificou os 

gestos, a altura da voz, os ritmos e as mudanças de expressões que deveriam guiar a 

representação (cf. Jäger, 1982: 215). Toda a actuação dos actores teve assim uma forte 

componente de improvisação.79 Como comenta Henry Schvey, não fosse a intervenção 

do reputável arquitecto checo Adolf Loos e de Karl Kraus, consagrado escritor e 

jornalista austríaco, Kokoschka, a partir daí conhecido como “Bürgerschreck”, teria sido 

simplesmente preso depois desta encenação (cf. Schvey, 1982: 31). 

Escapou da prisão, é certo, mas foi imediatamente convidado a sair da Escola de 

Artes e Ofícios. Vai então para Berlim, onde se torna colaborador da famosa revista 

expressionista Der Sturm, dirigida por Herwarth Walden. O drama Mörder Hoffnung 

der Frauen foi publicado pela primeira vez nesta mesma revista a 14 de Julho de 1910, 

juntamente com a primeira de quatro ilustrações (as outras viriam a ser publicadas nos 

três números seguintes da revista): 

 

 
 

                                                 
79 A respeito da concepção cénica da peça, do guarda-roupa e da reacção do público leia-se: Jäger, 1982: 
215; Schvey, 1982: 30-31; e Pam, 1975: 5-12.   
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As quatro ilustrações de Mörder Hoffnung der Frauen na revista Der Sturm 

 

Como refere Henry Schvey, estas ilustrações não são meras ilustrações de um 

momento particular da peça, mas parecem recriar graficamente a sua essência: 

 

Like the poster, the illustrations […] which Kokoschka produced for his 

play) and which were also published weekly in Der Sturm in July 1910 do not 

merely “illustrate” individual moments of the action, but seek to re-create its 

essence in graphic terms. The primitive violence of the play is suggested by means 

of the networks of spiky lines which radiate outwards from the figures of the Man 

and Woman, naked from the waist up, who are engaged in scenes of primitive 
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combat. In addition to these lines of force, Kokoschka drew muscles and veins 

upon the bodies of the figures themselves, as he did in his production of the play 

[…]. The effect of all these jagged, intersecting lines is to create impression of 

fierce, uncontrolled energy which appears both to emanate from, and to engulf, the 

struggling participants themselves […]. In addition to drawing on the skin of his 

figures in both media, Kokoschka, in the illustrations to the play, also attempted to 

create elemental types rather than individuals (Schvey, 1982: 39). 

 

Entre 1907 e 1916, Kokoschka escreveu ao todo quatro versões do drama Mörder 

Hoffnung der Frauen. Apresento a seguir um breve resumo da última versão. 

O “Einakter” de Oskar Kokoschka passa-se, segundo a indicação cénica, na 

Antiguidade, o que produz uma ambiência algo mítica. O espaço é confinado e 

representa basicamente a uma fortaleza com uma torre, a qual exibe um portão 

vermelho, que dá acesso a uma prisão.80 Todo o cenário está mergulhado no escuro, 

iluminado somente pela luz dos archotes dos Guerreiros. O elenco de personagens, 

todas elas sem nome, reduz-se ao Homem e à Mulher (que são as personagens 

principais), e inclui ainda um coro de Guerreiros (que acompanham o Homem) e um 

Coro de Donzelas (ligadas à Mulher, que lembram as Amazonas81  da Antiguidade 

Grega). Homens e Mulheres funcionam simplesmente, como afirma Gerlind Frink, 

como representantes do seu sexo: 

 

Das Personenregister des Einakters ist kurz: “Mann, Frau, Chor: Männer und 

Weiber“. Keine fiktiven Eigennamen, keine Hinweise auf Individualität. Die 

Typisierung ist so abstrakt wie möglich, die Figuren sind die Repräsentanten ihres 

Geschlechtes (Frink, 1989: 10).  

 

 Todo este cenário, o espaço, os archotes e as personagens formadas em coro, 

parecem fazer eco dos antigos dramas gregos. O Homem, vestido com uma couraça azul 

e pintado de branco, com um lenço na testa que cobre uma ferida, entra em cena, 

seguido por um grupo de Guerreiros vestidos de branco, preto e castanho, com lenços 

cinzentos e vermelhos na cabeça e armados com archotes. O Homem tenta escapar aos 

                                                 
80 Tanto na encenação durante a Kunstschau em Viena, em 1909, como na encenação no Albert-Theater 
de Dresden, em 1917, foi o próprio Kokoschka quem concebeu e pintou o cenário do espectáculo Mörder 
Hoffnung der Frauen.   
81 A certo ponto, o próprio Kokoschka refere-se às donzelas como Amazonas.  
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Guerreiros, que o tentam impedir de avançar, gritando alto. De repente, surge a Mulher, 

vestida de vermelho e com um porte majestoso, que, acompanhada pelo seu coro de 

Donzelas, se gaba do fascínio que exerce junto do Homem:   

 

Mit meinem Atem erflackert die blonde Scheibe der Sonne. 

Mein Auge sammelt der Männer Frohlocken. 

Ihre stammelnde Lust kriecht wie eine Bestie um mich (Kokoschka, 1919: 121). 

 

A Mulher e o Homem encaram-se enquanto ambos os coros comentam a atracção 

que domina as duas personagens. Finalmente, a Mulher confessa o seu desejo ao 

Homem, provocando-o: 

   

Warum bannst du mich, Mann, mit deinem Blick? 

Fressendes Licht, verwirrst meine Flamme! 

Verzehrendes Leben kommt über mich 

Oh, nimm mir entsetzliche Hoffnung (id., ib.: 126).  

 

O Homem enfurece-se com as palavras da Mulher e manda-a estigmatizar pelos 

seus Guerreiros com uma marca de fogo. Ao ser queimada, a Mulher grita de dores e 

apunhala o Homem, que cai meio inconsciente, sangrando no chão. Alguns Guerreiros 

retiram-se para o lado do palco, acariciando as Donzelas. O Homem é transportado por 

três outros Guerreiros para dentro da torre, onde fica enjaulado. O palco mergulha no 

escuro, somente iluminado por uma ténue luz, vinda da prisão dentro da torre. A Mulher 

segue o Homem e tenta desesperadamente chegar junto dele. Ao ver a Mulher, o 

Homem começa a endireitar-se lentamente na sua jaula, ganhando cada vez mais força. 

Do lado de fora, a Mulher vai enfraquecendo cada vez mais, continuando, no entanto, a 

gritar-lhe furiosamente. O fortalecimento e a ascensão do Homem entram assim em 

contraste directo com o enfraquecimento e a queda da Mulher. Ao tentar enfrentar o 

Homem uma última vez, a Mulher resume assim, em voz alta, a relação de poderes 

entre ambos: 

 

Ich will dich nicht leben lassen! Du! 

Du schwächst mich – 

Ich töte dich – du fesselst mich! 
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Dich fing ich ein – und du hältst mich! 

Lass los von mir – Umklammerst mich – wie mit eisernen Ketten 

Erdrosselt – los – Hilfe! 

Ich verlor den Schlüssel – der dich festhielt (id., ib.: 130-131). 

 

Por fim, o Homem consegue libertar-se por completo e toca na Mulher pálida com 

a sua mão. Ao cair no chão, a Mulher agarra um archote que, ao tombar, cobre todo o 

palco com uma chuva de fagulhas. A Mulher morre. O Homem vai ao encontro das 

Donzelas e dos Guerreiros e assassina-os. A torre é engolida pelas chamas de fogo. O 

Homem afasta-se através da rua mergulhada no fogo, parecendo assim ter conseguido 

libertar-se da atracção carnal pela Mulher, redimindo-se (cf. Schvey, 1982: 34).  

Esta última versão de Mörder Hoffnung der Frauen contém algumas variações 

relativamente às versões anteriores,82 que são brevemente sumariadas por Henri Schvey: 

 

In the Sturm version (1910) emphasis is placed upon the dominance and 

ultimate triumph of the Man. This focus is particularly evident when the animal 

imagery with which the Woman is associated in that version is examined […]. In 

the final version (1917) these animal images are eliminated […] There is thus a 

greater sense of ambiguity about the outcome, suggesting that man and woman are 

both puppets in a struggle which leads ultimately to chaos, symbolized by the 

burning stage, from which nothing escapes.  

The tendency toward the greater ambiguity of the last version is illustrated 

by a comparison of the final stage directions in all four versions which describe the 

Man as he leaves the fiery stage at the end of the play. In the two earliest versions, 

the Man strides off in victory. He “goes forth red”, the colour red identified with 

life in Kokoschka’s oeuvre. In the third version (1916), the Man hurries “like the 

morning” through the blaze, whereas in the final version he flees from the stage: 

“The Man hurries off, through the path of fire”. Thus, “hurries off” suggests terror 

and uncertainty rather than triumph (Schvey, 1982: 35).  

 

   Este texto altamente provocatório de Kokoschka tem sido considerado por 

muitos críticos como precursor do drama expressionista. Aos mais variados níveis – 

muito especialmente na concepção dramática, na opção por uma linguagem lírica, na 
                                                 
82 Para uma comparação mais detalhada da primeira e da última versão do drama Mörder Hoffnung der 
Frauen, leia-se Frink: 1989: 8-9.  
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exploração do pathos, na revolução cenográfica e na concepção geral de drama 

visionário – Mörder Hoffnung der Frauen parece prenunciar o drama expressionista.  

Isto não impede que o drama de Kokoschka revele igualmente estreitas ligações 

com a literatura do fim-de-século, isto sobretudo no que diz respeito à temática da peça, 

a luta entre sexos, uma temática fulcral na viragem do século. Como faz notar Henri 

Schvey, Kokoschka encena, no seu texto, uma batalha simbólica entre desejos 

elementares: 

 

Rather than a realistic portrayal of a conflict between two individuals, the play is a 

symbolic battle between elemental urges […] Since such archetypal figures do not 

converse in lucid discourse, the language of Kokoschka’s play is primarily 

sentence fragments, exclamations, and screams. The author portrays a world of 

irrational violence; thus his characters do not act logically (Schvey, 1982: 34). 

 

Kokoschka não apresenta, na verdade, um retrato realista da luta de sexos. O 

Homem e a Mulher (que deliberadamente não têm nome) são representações 

arquetípicas de dois princípios antagónicos. A Mulher, que aparece como o “libidinöses 

Ur-Prinzip” (cf. Kirner, 1992: 119), representa o corpo, e assim a carne, o desejo sexual 

e, em última consequência, a morte. O Homem, pelo contrário, surge associado ao 

espírito, às necessidades espirituais e, assim, à vida. A dicotomia da mulher associada à 

carne e do homem associado ao espírito é característica da mundividência do fim-de-

século. Esta representação de Oskar Kokoschka parece marcada pelas teorias de Johann 

Jakob Bachofen e, principalmente, de Otto Weiniger, como defende Georg Jäger e 

também Michael Andreas Kirner, que passo a citar: 

 

Beeinflusst von den Schriften Nietzsches, Kraus’ und Freuds, in Anlehnung an die 

Beziehungsszenarien Wedekinds und Strindbergs, vor allem aber unter dem 

Eindruck der Theoreme Weiningers und Bachofens wurde der Antagonismus der 

Geschlechter zum Reflexionsgegenstand des jungen Kokoschka (Kirner, 1992: 

118).  

 

 A teoria de Bachofen incide, fundamentalmente, na passagem da era matriarcal 

para a era patriarcal, associada ao triunfo da razão sobre a ditadura da carne. Tal como 

explica Jäger, esta teoria de Bachofen pode ser vista como a base para o drama de 
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Kokoschka. O Homem liberta-se do materialismo, do lado “carnal” representado pela 

Mulher, a qual acaba por sucumbir. Segundo Bachofen, a era matriarcal é representada 

pela lua, que recebe a sua luminosidade do sol, símbolo da era patriarcal, sol esse que, 

por seu lado, renasce da noite dominada pela lua.83  

 Weininger, por seu lado, centra-se na dicotomia entre homem e mulher, vendo 

também no homem o espírito e na mulher a carne. De acordo com Weiniger, uma 

coabitação entre estes dois aspectos do ser humano não pode existir, sendo o elemento 

“natural” e assim sexual, no fundo, a mulher, a parte a eliminar. O espírito só pode 

vencer e existir se negar de forma absoluta a carne, como explica Andreas Kirner: 

 

Zwar scheint der von Weininger scharfsinnig konstruierte komplementäre 

Dualismus zunächst die gleichberechtigte Koexistenz von Geist und Natur zu 

bewahren, die jedem Individuum als elementares Spannungsverhältnis zu eigen ist; 

als entschiedener Verfechter des kantischen Vernunftprinzips jedoch vertritt er, das 

mögliche Aussterben des Menschengeschlechtes durchaus in Kauf nehmend, einen 

rigorosen Platonismus und verweist den sexuellen Akt „in das Reich der Säue“ 

[…] Den Wert des Femininen in einem Weltbild, das rationalistische Qualitäten 

derart verklärt, reduziert Weininger auf eine ultraradikale Formel: „Das Weib muss 

als solches untergehen“ (Kirner, 1992: 115-116).84 

 
                                                 
83 Leia-se Jäger: “In der Tat kann Bachofens Werk für das Verständnis der Handlung und der Symbole 
von Mörder Hoffnung der Frauen wichtige Grundlagen liefern. Deutlich gestaltet es den Übergang vom 
Mutter- zum Vaterrecht mit dem Zwischenstadium dionysischen Hetärentums. Die ‚Frau’ an der Spitze 
der Amazonen verkörpert den ‚Religionscharakter des Weibes’ in der Gynaikokratie […]. Der Held des 
Stückes, den die Gefährten als ‚flammendes Rad’ umgeben, befreit sich von der im Weib verkörperten 
Stofflichkeit, die im Weltbrand untergeht. Die Krieger und Mädchen, die von ihren Führern abgefallen, 
sich ‚wälzend und paarend’ am Boden liegen, werden von ihm ‚wie Mücken’ erschlagen. Sie 
verbildlichen das dionysische Zwischenstadium, in dem ‚die Apotheose des aphroditischen Genusses und 
die der allgemeinen Brüderlichkeit’ die kulturellen Bande auflösen. So ist durch Bachofen eine erste 
Deutungsperspektive gewonnen. Sie wird gestützt durch die von Kokoschka aufgegriffenen symbolischen 
Gegensatzpaare, mit denen Bachofen die ‚Folgerichtigkeit der gynaikokratischen Gedankenwelt’ belegt. 
Dabei wird das Mutterrecht der Nacht und dem von der Sonne ihr Licht empfangenen Mond zugeordnet, 
wie das Vaterrecht dem aus dem Mutterschoss der Nacht hervorgehenden Tag und der lebensspendenden 
Sonne“ (Jäger, 1982: 216-217).  
84 Georg Jäger aponta igualmente para a relação existente entre a obra de Weininger e o drama de 
Kokoschka: “Ich sehe in Weiningers Geschlechterphilosophie erst eine zweite ideelle Schicht des 
Stückes, die vor allem das Verständnis der Kampfszene und der Erlösungstat des Mannes erleichtert und 
dadurch eine Deutung des Titels ermöglicht. Die Frau, als ein tierhaftes Stück Natur von ‚universelle[r] 
Sexualität’, findet nach Weininger im Phallus ‚ihr Schicksal’; als unfreies Wesen habe sie das Bedürfnis, 
vom Manne ‚als fremdes Eigentum besessen’, ‚vergewaltigt zu werden’: ‚Liebe ist Mord’. Im Stück lässt 
der ‚Mann’ der ‚Frau’ sein Eigentumszeichen wie einem Vieh einbrennen […]. Die Frau, die nach 
Weininger ‚keine Möglichkeit einer Entwicklung’ hat, kann nur durch die ihren Untergang besiegelnde 
Tat des Mannes befreit werden: ‚der Mann muss vom Geschlechte sich erlösen, und so, nur so erlöst er 
die Frau’“ (Jäger, 1982: 217). 
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Todo o drama Mörder Hoffnung der Frauen é estruturado com base na oposição 

entre Homem e Mulher e no jogo dicotómico de enfraquecimento e fortalecimento a 

eles ligado. Esta dicotomia representa a polaridade dos sexos, que se manifesta num 

total desencontro. O Homem fraqueja face à tentação da carne quando enfrenta, no 

princípio, a Mulher. Numa tentativa de reagir e impor a sua superioridade e assim, o seu 

poder patriarcal, ele estigmatiza a Mulher, como explica Andreas Kirner: 

 

Als Kokoschkas Heros seine Krieger dazu auffordert, der Kontrahentin wie 

einem Stück Vieh „mein Zeichen mit heißem Eisen ins rohe Fleisch“ […] zu 

brennen, ist das Höchstmass patriarchalischen Machtstrebens erreicht. Diese 

symbolische Vergewaltigung bekräftigt den Besitzanspruch des Mannes auf den 

Körper der Frau und verbildlicht das bedenkenlose, letzthin selbstzerstörerische 

Unterfangen, eine Natur zu unterwerfen, die sich durchaus zu wehren weiß (id, ib: 

121).  

 

 A Mulher, no entanto, reage e fere-o, tornando-o outra vez vítima. O Homem cai 

num estado de fraqueza e depressão, e os Guerreiros acabam por traí-lo, juntando-se 

com as Donzelas. No entanto, no fim da peça, o Homem reergue-se e vence. 

A Mulher, por seu lado, enfraquece face às tentações da carne. Ela fere o 

Homem, mas fica logo a seguir desesperada. Depois de o Homem ter sido preso, a 

Mulher ronda desesperadamente a prisão, enfraquecendo cada vez mais e cai, à medida 

que o homem se vai fortalecendo e erguendo. Este jogo de movimentos ascendente e 

descendente aponta para a separação Homem – Mulher. Mesmo quando ambos se 

encontram de pé, eles continuam apartados pelas grades, facto que, segundo Gerlind 

Frink, simboliza a união impossível e o desentendimento entre os sexos: 

 

Von ihrem Begehren erstarkt, erhebt sich der Mann, wächst, sie liegen 

aufeinander, durch das Gitter getrennt. Dies ist ein vielsagendes Bild. Es erinnert 

mich an eine seltsame Zeichnung Dürers von Adam und Eva: Beide stehen frontal 

gegenüber, zeigen sich, jeder dem anderen, einen Apfel, aber in der Mitte zwischen 

ihnen ist der Baum, ihre Körper können nur den Baumstamm berühren (Dürer 

1972, [174]). So wie dieses Bild drückt Kokoschkas Metapher die Unmöglichkeit 

der Symbiose aus – die prinzipielle Trennung der Geschlechter kann nicht 

rückgängig gemacht werden (Frink, 1989: 15). 
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No final, o Homem toca na Mulher com um único dedo e esta morre.85 O 

Homem liberta-se e mata os Guerreiros e as Donzelas em orgia, como se estes fossem 

simples insectos. A Mulher morre por não ter conseguindo desprender-se ou libertar-se 

do Homem, o que mostra que ela ficou presa aos instintos; o Homem, pelo contrário, 

liberta-se da Mulher, isto é, supera a sua carnalidade e renasce, facto que parece ser 

simbolizado pelo canto do galo (que aponta para o nascer de um novo dia), como 

explica Henry Schvey: 

 

After killing the Woman and the chorus, the victorious Man rushes from 

the burning stage as the cock crows a third time, signalling his victory, symbolized 

by the dawn of the new day (Schvey, 1982: 35). 86 

 

 A representação dos sexos no drama de Kokoschka é pois uma representação 

muito conforme à mundividência do fim-de-século, que promovia uma imagem da 

mulher dominada pelo instinto, contrastando com a imagem do homem intelectualmente 

superior.  

Na elaboração do seu drama – que sintomaticamente define como “Schauspiel” 

– Kokoschka explora a características e potencialidades plurimediais do texto teatral 

com grande atenção ao canal óptico não-verbal, tanto no que se refere às figuras como 

ao palco (cf. Pfister, 1988: 25-29). Neste contexto, será de destacar a carga simbólica 

dos elementos cénico-visuais e a importância dada por Kokoschka às cores, que escolhe 

e distribui por forma a acentuar as oposições que trabalha verbalmente no seu texto.87 

                                                 
85 Na primeira versão, o Homem mata a Mulher, chupando-lhe o sangue como se fosse um vampiro. 
Nesta, o assassínio da Mulher coloca-se mais a nível simbólico. A morte da Mulher parece resultar de 
uma forte ansiedade de se unir ao Homem, que não é satisfeita (cf. Frink, 1989: 9).  
86 Como refere Henry Schvey, o canto do galo aponta, como aliás outros elementos do drama, para um 
jogo de Kokoschka com algumas referências bíblicas, nomeadamente quando Jesus Cristo é traído pelo 
Apóstolo Pedro, antes da sua crucificação. No entanto, Jesus ressuscita, elevando-se ao céu e deixando 
para trás a sua vida terrena: “The depression into which the Man falls suggests a martyrdom of the spirit 
which is conveyed by allusions to the betrayal and crucifixion of Christ. Thus, after the Man receives the 
knife wound in his side (reminiscent of the spearing of Christ by the soldier in John 19:34), he is betrayed 
by his companions (‘we do not know him’) reminiscent of Peter’s denial of Christ in Matthew 26:74, 
which, like that of the Warriors, is also followed by a cock crowing. Even as the man sinks to his lowest 
level of strength, his subsequent rebirth is foreshadowed by the analogies with Christ. The cock crow 
which echoes the Man’s betrayal by his companions also points to the resurrection of the spirit at the end 
of the play” (Schvey, 1982: 34).   
87 Günther Rühle, no seu estudo Theater für die Republik. 1917-1933. Im Spiegel der Kritik, dedica um 
capítulo ao drama de Kokoschka, onde dá especial atenção ao forte elemento cénico-visual na peça, já 
que, no seu ponto de vista, o que prevalece na memória dos espectadores é a imagem visual, não a 
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O cenário, reduzido aos elementos mais essenciais, é composto por uma torre, 

que serve de prisão e que se constitui como duplo símbolo – símbolo fálico e símbolo 

vaginal, sendo este último evocado pela porta da prisão (cf. Kirner, 1992: 121). As 

grades da porta da prisão que separam o Homem da Mulher simbolizam por seu lado a 

união impossível entre os sexos (cf. Schvey, 1982: 36). 

 

 
Cartaz do espectáculo “Mörder Hoffnung der Frauen” pintado por Kokoschka 

                                                                                                                                               
linguagem: “Das etwa ist es, was geblieben ist. Optisches also, Pantomimisches; der Worte, die 
gleichzeitig gesprochen wurden, erinnert man sich nur so, wie der Unterschriften unter wirklich starken 
Bildern: man fühlt, dass sie hätten fortbleiben können, dass sie gegen andre eingetauscht werden könnten. 
Das Augensinnliche herrscht; es ist durch das Sprachliche bestenfalls ein wenig verdeutlicht, vielleicht 
aber getrübt worden” (Rühle, 1967: 64).  
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No que refere às cores, começaria por citar o comentário de Kokoscha, de 1909, 

ao cartaz reproduzido acima, que elaborou para publicitar o seu drama:  

 

Das Plakat, das ich sofort in Farben ausführte und drucken ließ, zeigte den 

Inhalt des Stückes. Der Mann ist blutig rot, das ist die Lebensfarbe, aber tot liegt er 

im Schoss der Frau, die weiß ist; dass ist die Todesfarbe. Wenn das Schlagwort 

Expressionismus einen Sinn hat, hier ist eine der frühesten Kundgebungen in 

diesem Sinn. Und das Plakat hat die Wiener, wie ich beabsichtigte, in Rage 

versetzt (apud Kirner, 1992: 118). 

 

Henry Schvey interpreta a dicotomia do jogo de cores dentro da peça teatral de 

Kokoschka de uma forma muito esclarecedora: 

 

On a superficial level, opposition between the sexes is revealed through the 

colors red and blue: the Woman’s costume, red, the color of blood, and a 

traditional representation for the flesh; and the Man’s armor, blue, the color of the 

sky, likewise a familiar representation for the spirit [...] But the color symbolism in 

all versions of the play operates at a more subtle level as well. In the opening stage 

directions, the Man’s face is described as white. From the beginning of the play 

until after his imprisonment, the Man is associated with witnesses and paleness 

[…] However, toward the conclusion, as the Man grows stronger and the Woman 

weaker, it is she, previously associated with the color red, who is described as 

“completely white” […] For Kokoschka, red is the color of life and white that of 

death. The transference between the sexes is a continual movement from death to 

life and from life to death […] (Schvey, 1982: 37). 

 

Importantes são também as transições de luz e sombra, e o recurso às imagens 

do sol e da lua (presentes no texto e no cartaz), imagens essas tradicionalmente 

associadas à polaridade masculina e feminina. 

Continua a existir na crítica literária uma grande discussão sobre a questão de 

este drama dever ou não ser considerado um drama expressionista. Segundo Georg 

Jäger, o texto é, antes de mais, um exemplo “avant la lettre” do teatro do terror 

(“Theater der Grausamkeit”): 
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Mörder Hoffnung der Frauen ist seitdem als Vorläufer oder Anfang des 

Bühnenexpressionismus in die Literatur- und Theatergeschichte eingegangen. In 

Ergänzung dieser Auffassung, die mir einseitig durch die Rezeptionsgeschichte 

geprägt scheint, verdeutliche ich die Verwurzelung des Stückes in der Wiener 

Jahrhundertwende. Dabei nehme ich eine bislang nur ansatzweise entwickelte 

These auf, um dem Stück eine historische Perspektive zu geben, die über seine 

inadäquate Aufnahme im Expressionismus hinausweist: Mörder Hoffnung der 

Frauen als eine Vorform des Theaters der Grausamkeit, entstanden aus dem Saldo-

Masochismus des Geschlechterkampfes (Jäger, 1982: 216). 

 

Também Jürgen Wertheimer tende a situar preferencialmente Mörder Hoffnung 

der Frauen na dramaturgia finissecular, sobretudo considerando a imagem do Homem e 

da Mulher e a relação entre eles. Parece dificilmente contestável a leitura do drama de 

Kokoschka como um texto prenunciador do teatro expressionista, pelas razões que já 

anteriormente apontei (vd. p. 89), muito embora a perspectivação de gender e a 

terrorização da luta entre sexos valide as perspectivas de Wertheimer e Jäger.   

 

4.4.2. A relação entre o texto teatral de Kokoschka e o drama de Dea Loher 
 

Como já referi, o drama em um acto Mörder Hoffnung der Frauen foi um dos 

textos de referência mais importantes para Dea Loher. A violência entre os sexos 

constitui um elemento de ligação fulcral entre o drama de Kokoschka e o de Dea Loher. 

Kokoschka faz perpassar o seu “espectáculo” de sangue e violência. O Homem surge, 

desde o início, com uma ferida na testa, tapada por um lenço. Ele estigmatiza a Mulher, 

queimando-a, o que a faz sangrar. A Mulher, por seu lado, apunhala o Homem. O 

Homem assassina a Mulher, as Donzelas e os Guerreiros violentamente, sendo por fim o 

único sobrevivente. Toda esta atmosfera de violência e sangue é retomada e actualizada 

por Dea Loher no seu drama, num duplo jogo com o texto de Kokoschka e os contos do 

Barba-Azul. Por outro lado, nesta sua exploração e exibição de violência em cena, que 

lhe valeu duras críticas, particularmente à estreia de Munique, Dea Loher enquadra-se 

numa tendência marcante do drama e teatro contemporâneos que tem sido alvo de 
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grande polémica.88 Blaubart – Hoffnung der Frauen mostra sete assassínios em cena. A 

cena XI, na qual Christiane é barbaramente assassinada por Heinrich, é especialmente 

violenta, mostrando um comprazimento chocante de Heinrich em satisfazer as fantasias 

sadomasoquistas de Christiane: 

 

CHRISTIANE Ich möchte mich nicht mehr verlieben, ich möchte nicht 

mehr heiraten, ich möchte den Mann treffen, der mein Herz in schäumender 

rücksichtsloser Leidenschaft zerreißt, der mein Innerstes nach außen kehrt, der sich 

nimmt, ohne zu fragen. 

HEINRICH Der sie küsst und ihre Lippen mit seinem Kuss zerbeißt. 

CHRISTIANE Ja. 

Heinrich tut es. 

HEINRICH Der sie küsst und ihren Atem mit seinem erstickt. 

CHRISTIANE Ja. 

Heinrich tut es. 

HEINRICH Der ihr auf der Straße am helllichten Tag die Kleider vom Leib 

zerrt, mit beiden Händen, die Haut darunter zerreißt – 

CHRISTIANE Ja. 

Heinrich tut es. 

HEINRICH Der sich ihre Haare um das Handgelenk wickelt, sie durch den 

Rinnstein schleift und behauptet, sie zu lieben. 

CHRISTIANE Ja. 

Heinrich tut es. 

HEINRICH Ich liebe sie ich liebe sie. 

CHRISTIANE Ja. 

HEINRICH Der sein Glied in sie hineinbohrt, dass sie glaubt, er wolle damit 

bis zu ihrem Herzen stechen – 

CHRISTIANE lacht Ja. 

Heinrich tut es. 

                                                 
88 Wolfgang Höbel, no seu artigo “Die netten Jahre sind vorbei” descreve muito sugestivamente esta 
tendência para a violência do teatro contemporâneo, que, afinal, pretende reflectir a violência do dia-a-dia 
do espectador: “Die netten Jahre der gut gemeinten, aber meist erfolglosen Verständigungsversuche 
zwischen den Geschlechtern sind vorbei […]” (Höbel, 2004: 205). Leia-se ainda a este respeito um artigo 
mais recente do mesmo autor com o título “Ausweitung der Schamzone. Ein Plädoyer für die 
zeitgenössische Bühnenkunst” (Höbel, 2006: 168-170).    
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HEINRICH Der ihre Brüste zerwühlt, um ihr Herz zu finden, der in sie 

hineinschreit, eine heftigere Liebe als unsere gibt es nimmer und nimmermehr und 

wir werden daran sterben müssen – 

CHRISTIANE Ja. 

HEINRICH Aber nur du wirst daran sterben – 

Du wirst daran sterben. 

Er schleudert ihren Kopf gegen die Wand, bis sie tot ist (Loher, 1999: 124-

126). 

 

  As cenas de Heinrich com as várias mulheres são cenas de confronto que acabam 

em suicídio ou assassínio ao vivo e que, nesta medida, fazem ecoar o sangrento 

encontro do Homem e da Mulher no “Einakter” de Kokoschka. Na última cena de 

Heinrich com a Cega, o assassino passa a assassinado, as posições invertem-se, mas o 

desencontro entre sexos prevalece.  

  No entanto, apesar destes fios de ligação, Dea Loher não reproduz sem mais a 

luta de sexos do texto de Kokoschka. A autora trabalha-a, sim, no sentido da 

incompatibilidade homem – mulher na concepção do amor e da vida a dois e também no 

sentido de evidenciar o efeito destrutivo dessa impossibilidade de entendimento, bem 

como o efeito destrutivo da desilusão das esperanças de felicidade. 

Como foi possível verificar ao longo da análise do drama, Oskar Kokoschka reduz 

a relação homem – mulher à atracção sexual e ao desejo de satisfação sexual. Monika 

Szczepaniak resume a problemática principal deste drama, a violência entre os sexos, da 

seguinte maneira: 

 

Mörder Hoffnung der Frauen inszeniert die Liebe als elementare 

Leidenschaft, als zerstörerische Kraft, als Krieg, Kampf, Gewalt, Inbesitznahme 

(Brandmarkung) (Szczepaniak, 2005: 287).  

 

Diferentemente, no seu drama, Dea Loher, como já vimos, não se restringe 

somente à questão sexual, mas interliga-a com o sonho do entendimento amoroso e de 

felicidade. Esse sonho é partilhado pelas personagens femininas do drama de Loher. 

Em Oskar Kokoschka, o Homem consegue libertar-se da obsessão sexual e vence 

assim. Heinrich Blaubart, diferentemente, fica aprisionado à ânsia de conhecer o amor 

desmedido ambicionado por Julia e sucumbe às mãos da Cega. A polaridade na 
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representação dos sexos, à qual assistimos em Mörder Hoffnung der Frauen, dilui-se 

neste drama e, no final, é a Cega que liberta Heinrich da “esperança terrível” 

(“entsetzliche Hoffnung”), 89  à qual alude a Mulher no texto de Kokoschka. Esta 

“esperança terrível”, que invade a Mulher em Kokoschka transforma-se, no texto de 

Dea Loher, numa “esperança terrível” para a mulher e para o homem. Dea Loher cria 

assim uma outra constelação de gender, para a qual contribui decisivamente o novo 

desenho das personagens. 

O Homem do drama de Oskar Kokoschka é um colosso, um líder que comanda 

um grupo de Guerreiros. No seu porte imponente, na sua imagem de poder e no seu 

desenho patriarcal tem mais em comum com a figura do Barba Azul do conto popular 

do que com a personagem Heinrich Blaubart. Leia-se Monika  Szczepaniak: 

 

In Dea Lohers Version der Geschlechterbegegnung erscheint der Mann 

keinesfalls als “Bestürmer verschlossener Festungen“ (O. Kokoschka), der Frauen 

mit seinem „Zeichen“ stigmatisiert. Der mittelmäßige Schuhverkäufer Heinrich 

Blaubart besitzt weder Reichtum noch Status, er verfügt nicht über die Macht, 

Frauen nach seinem Willen zu formen, er ist nicht einmal in der Lage, 

Frauenherzen im Handumdrehen zu erobern (id., ib.: 287). 

 

No entanto, apesar da diferença dos perfis do Homem e de Heinrich Blaubart, a 

atitude de ambos face às mulheres tem algo em comum: é uma atitude defensiva e 

violenta contra a investida das mulheres que os “assaltam”. Na verdade, tanto a Mulher 

no drama de Oskar Kokoschka como as seis primeiras mulheres de Heinrich Blaubart 

procuram subjugar o homem aos seus desejos e acabam vítimas às mãos do pretendido.  

Na concepção das cenas de Heinrich com as seis primeiras mulheres, Dea Loher 

joga não apenas com o esquema do “Liebesmärchen”, que subverte, mas também com o 

esquema de acção de Mörder, Hoffnung der Frauen. O encontro Homem/Heinrich – 

Mulher(es) transforma-se em confronto e o conflito de posições inconciliáveis resulta 

em crime. Ao “matar” a Mulher, o herói do drama de Kokoschka liberta-a da 

“esperança terrível” e, identicamente, Heinrich, ao vitimar as seis primeiras mulheres, 

liberta-as da utopia que as consome.  

                                                 
89 cf. Kokoschka, 1919: 126. 
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Recuperando a estratégia de choque e provocação de Kokoschka e doseando 

repetição e variação, Dea Loher retoma nas cenas de Heinrich com as várias mulheres o 

confronto Homem-Mulher, optando, na linha de Kokoschka, pela encenação da 

violência entre sexos, não numa linha realista, mas apostando no incondicionalismo, 

radicalismo e irracionalidade de reacções, que não se conseguem “ler” segundo 

parâmetros de lógica e plausibilidade.  

Do drama de Kokoschka, Dea Loher parece ainda recuperar para estas cenas o 

ritmo acelerado que pauta o desenrolar de acção. A primeira cena de Heinrich com Julia 

é, neste aspecto, particularmente ilustrativa. Em poucos minutos, Heinrich conhece Julia 

no Jardim Inglês, Julia apaixona-se por ele, leva-o a “casar-se” com ela e, por fim, 

suicida-se. No drama de Loher, esta sugestão de velocidade parece apontar para o ritmo 

alucinado da vida de hoje e para a brevidade e precariedade dos casos amorosos.  

Um outro aspecto interessante da intertextualidade com o drama de Kokoschka 

prende-se com o motivo de salvação, motivo esse também inerente ao conto 

maravilhoso, como já foi sublinhado. Na abordagem deste motivo, Dea Loher entra, de 

uma maneira muito interessante, em diálogo intertextual cruzado com o “Märchen” e o 

drama de Kokoschka.  

Kokoschka delimitou-se inicialmente de tentativas de leitura do seu drama como 

um “Erlösungsdrama” expressionista, vindo, no entanto, mais tarde a rever esta 

posição.90 Embora o Homem de Mörder Hoffnung der Frauen muito dificilmente possa 

ser visto como uma figura de Messias, de Redentor, na linha dos heróis da “O Mensch-

Dramatik” – e, portanto, essa leitura se me afigure pouco consistente –, o título do 

drama parece sugerir que a única esperança das mulheres é serem assassinadas e assim 

“salvas” pelo Homem. O acto de assassínio poderá desta forma ser visto como um acto 

de redenção espiritual da Mulher, então finalmente liberta da escravidão da carne, como 

explica Schvey: 

 

Such is the bitter nature of the sexual conflict for Kokoschka, which offers a basis 

for the interpretation of the ambiguous title of the play: the Man, bearer of the 

spirit, is enslaved by the body, while the Woman who possesses him can only be 

                                                 
90 Kokoschka afirmara inicialmente que o seu drama Mörder – Hoffnung der Frauen não pretendia 
veicular um apelo de revolta contra a sociedade nem tinha em vista, como aconteceu no drama 
expressionista, a redenção do mundo. No entanto, mais tarde, o autor viria a rever a sua posição e a alterar 
os textos dos seus dramas numa linha de aproximação ao “Erlösungsdrama” expressionista (cf. Jäger, 
1982: 226). 
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redeemed by the spiritual powers contained within the Man – which she herself is 

instrumental in suppressing. As the title of the play suggests, the Woman’s only 

“hope” is to be “murdered” and thus spiritually redeemed by the Man (Schvey, 

1982: 38).  

 

Georg Jäger propõe uma interpretação do título análoga à de Schvey, à luz da 

teoria de Weininger: 

 

   Die Frau, die nach Weininger “keine Möglichkeit einer Entwicklung“ hat, 

kann nur durch die ihren Untergang besiegelnde Tat des Mannes befreit werden: 

„der Mann muss vom Geschlechte sich erlösen, und so, nur so erlöst er die Frau“. 

In diesem Sinne hat bereits Schwerte den Titel gedeutet: ‘Mörder – Hoffnung der 

Frauen, das sollte heißen, der Mann, der Sexustöter, die Hoffnung des im 

Geschlecht unerlösten Weibes, das aber jederzeit ihn, den Mann, tödlich angreift 

und wund schlägt’ (Jäger, 1982: 217).  

 

Uma outra possibilidade de leitura do título, para a qual Georg Jäger também 

aponta, vai no sentido de uma interpretação da assassínio como “Lustmord”, na medida 

em que permite atingir a plenitude da satisfação sexual (cf. Jäger, 1982: 221-225). 

As alusões ao motivo da salvação no texto do drama de Loher são ambivalentes, 

como já comentei. Heinrich Blaubart não se auto-encena como salvador, mas os 

comentários que tece quando assassina Judith apontam no sentido de uma libertação das 

“vítimas” das ânsias que as consomem – provocatoriamente o assassínio surge, na sua 

perspectiva, como uma espécie de acto de misericórdia. Já a Cega perspectiva o 

assassínio de Heinrich como um acto de dupla salvação, de libertação de ambos da ânsia 

do amor sem limites (cf. Loher, 1999: 134).   

Esta “salvação” pode ser lida à luz do conto maravilhoso e do próprio drama de 

Kokoschka: não se realizando o desejo inextinguível do amor feliz, da felicidade para 

sempre, então só a morte pode trazer paz; estando o homem e a mulher condenados a 

uma atracção irresistível, mas também a um desencontro incontornável, só a morte 

proporcionará a libertação.  

Tendo em conta o amplo conhecimento que Dea Loher tinha do drama alemão e 

as relações de Kokoschka com o Expressionismo será mesmo de perguntar se a autora 

não quis ensaiar um jogo parodístico mais lato (arquitextual) com o drama 
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expressionista. No âmbito da produção dramática expressionista, o chamado “drama de 

estações” (que se desenvolve em torno da figura do eu-central e apresenta estações da 

sua vida) tem um lugar destacado (cf. Braunek, 1976: 9). Esse protagonista 

“centralizante” tem, na “O-Mensch-Dramatik” expressionista, traços de Messias. O seu 

percurso é um percurso de aperfeiçoamento, redenção e salvação da humanidade. Dea 

Loher serve-se deste esquema do drama de estações, tão usado pelos autores 

expressionistas, mas perverte-o. Assim, as estações da vida de um salvador no drama 

expressionista são transformadas em estações na vida de um assassino no drama de 

Loher. Neste jogo com o motivo da salvação, entra também o título do drama Blaubart 

– Hoffnung der Frauen. O nome “Blaubart” sugere, desde início, a ideia de assassino, 

enquanto que o resto do título “Hoffnung der Frauen” aponta para uma esperança das 

mulheres de que alguém as “salve”, as liberte da condição em que se encontram.     

Por outro lado, no seu texto, Dea Loher parece também entrar em diálogo com a 

visão e a utopia que perpassam o drama expressionista. As personagens de Blaubart – 

Hoffnung der Frauen, muito especialmente as personagens femininas são, utilizando as 

palavras de Sandra Umathum, “unglücklihe Utopisten”, são personagens com traços 

algo patéticos, prisioneiras de um ideal de felicidade ao qual acabem por sucumbir. Nos 

tempos pragmáticos de finais do século XX continuam presas a uma concepção 

romântica do amor feliz. São, nesta medida, personagens visionárias, movidas por 

sonhos e desejos, cujo perfil parece recuperar traços das personagens expressionistas.  

Também a ambiência onírica que atravessa Blaubart – Hoffnung der Frauen, 

designadamente na cena com Judith e nas cenas de Heinrich com a Cega, constitui um 

elemento de ligação não apenas com o drama de Kokoschka, mas com o drama 

expressionista no geral.  

Destacaria ainda na relação intertextual do drama de Loher com o drama de 

Kokoschka alguns pontos de contacto entre ambas as peças ao nível da linguagem. 

Kokoschka utiliza uma linguagem artística e trabalhada, uma linguagem de grande 

qualidade lírica, que virá a ser muito explorada no drama expressionista. Leiam-se as 

seguintes considerações de Lore Lucas sobre o diálogo em Mörder Hoffnung der 

Frauen: 

 

Im Dialog Kokoschkas entfaltet sich ein Redestil aus Exaktheit und 

Ekstase. Eine Vielfalt von Eindrücken, die vom Sensorium aufgenommen, das 
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Erlebnis-Bewusstsein durchsetzen, komprimieren und wandeln sich in die geballte 

Form des expressiven Wortes. Farbe, Klang und Bewegung sind jetzt ihre 

Elemente und bewirken die magischen Ausdruckswerte (Lucas, 1969: 103).91 

 

No seu drama, Dea Loher combina vários registos de linguagem. Linguagem do 

quotidiano articula-se com uma linguagem poética, ou melhor, com prosa lírica, da qual 

se encontram exemplos ao longo de todo o texto e na qual ecoa a linguagem de 

Kokoschka e do drama expressionista. Sem me pretender alongar muito neste aspecto, 

tentarei exemplificar esta linguagem lírica com base em três passos do drama de Dea 

Loher: 

As falas de Judith, na cena V. Judith. Die Schlaflose, caracterizam-se por uma 

linguagem poética muito visual, com o recurso à repetição e à comparação e com 

grandes qualidades rítmicas. Leia-se o seguinte passo, no qual ela situa a aldeia onde 

nasceu e traça a “ligação” entre aldeia e cidade, feita através da estrada serpenteante em 

torno do monte:  

 

Ich bin in diesem Dorf am Ende der Bergstrasse aufgewachsen, in diesem 

Dorf am Ende der Bergstrasse, die sich wie eine Schlinge einmal fast ganz um die 

Spitze des Berges herumlegt. Von dort oben konnte ich die Stadt sehen und das 

Eisenbahngleis, das vom Fuß des Berges in die Stadt führt (Loher, 1999: 92-93). 

 

Na fala de Heinrich Blaubart, na cena XII. Waldmonolog, a degradação de 

Heinrich é sugerida através do seu monólogo, que aponta para o efeito de uma natureza 

nocturna, pesada sob a força da chuva, no protagonista. Blaubart está no bosque, 

portanto, num espaço da natureza que surge romanticamente como o espaço de união 

com Julia “na morte”. Ele está alucinado e afasta a folhagem do chão, como que a tentar 

desenterrar Julia. As palavras de Heinrich, embebidas de pathos, apontam para o seu 

fim próximo: 

 

                                                 
91 Lucas remete neste ponto para a obra de Lothar Schreyer, Expressionistisches Theater. Aus meinen 
Erinnerungen, publicada em 1948, na qual o autor descreve este processo em Kokoschka: “Das Gesicht, 
die Vision des Dichters, besteht aus Vorstellungen. Diese Vorstellungen gestaltet er mit rhythmischen 
Wortreihen. Die optischen Vorstellungen werden im Inhalt der Worte gegeben, die akustischen im Laut 
der Worte, die Bewegungsvorstellungen im Rhythmus der Worte”.  
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Die Äste aus dem Boden holen, sie geben nicht nach, frischgeschlagene 

Wurzeln stemmen sich mir entgegen, versuchen mich nach unten zu ziehen, wohin 

ich aber nicht will, Blattranken um meine Hände, krallen sich meine Arme hinauf, 

schlingen sich um meine Beine, ich sehe dich, immer noch am Ende des 

Waldweges stehen, deinen Umriss nur, aber ich weiß, du bist es, sag mir, was unter 

der Erde ist, dass die Pflanzen zäh und voller Widerstand wachsen, wo sie nicht 

wachsen sollten, was habe ich getan, habe ich getan, du kommst nicht näher, du 

hilfst mir nicht, die Pflanzen bringen mich zu Fall, regenschwere Erde, in die ich 

längsgeschlagen sinke, du gehst fort und ich erreiche dich nicht, kann dich nicht 

halten, Julia, rufe ich, Julia, bleib, bleib stehen bleib stehen, du hörst nicht (id., ib.: 

131-132).  

 

 A imagem dos ramos, raízes e trepadeiras que enredam e puxam Heinrich 

Blaubart para a terra, a visão de Julia e os pedidos que lhe dirige têm uma carga poética 

que sublinha a “romântica” fixação amorosa de Heinrich na adolescente sonhadora, bem 

como a sua visão alucinada de morte.  

Por último, gostaria ainda de referir aqui a última fala da Cega, em cuja marcação 

gráfica chega mesmo a sugerir-se a passagem para o drama lírico: 

 

HEINRICH Ich liebe dich. – Über die Massen. 

DIE BLINDE Nein. Du versuchst es nur. 

Ich aber, ich werde dich töten. 

Für dich wird es sein wie Erlösung. 

Für mich wie mein eigener Tod. 

Dann aber. Werde ich frei sein von dir. 

Deiner Maßlosigkeit. Deinem Mittelmass. Deinen Lügen. 

Und ich muss mich meiner Liebe nicht mehr schämen.  

Und ich muss mich meiner Liebe nicht mehr schämen.  

Ich werde stolz sein auf sie (id., ib.: 134).  

 

A prosa lírica que Dea Loher “semeia” ao longo do drama parece ecoar as marcas 

líricas da linguagem do drama expressionista. Por outro lado, Dea Loher usa 

discretamente o pathos, próprio do drama expressionista e também presente no drama 

de Kokoschka, sobretudo no discurso das figuras femininas. Loher tende a explorar as 
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emoções destas figuras e a sua linguagem deixa transparecer algum delírio ou pelo 

menos algum excesso irracional, que se prende com a utopia do amor para sempre.  

 

No início deste subcapítulo observei que o não-reconhecimento do “Einakter” de 

Oskar Kokoschka como texto de referência por um leitor menos informado implicaria 

uma perda em termos de leitura e interpretação do drama de Dea Loher. Na verdade, 

como procurei mostrar, a autora confronta-se, de forma profunda, com o texto de 

Kokoschka e consegue entrecruzar muito habilmente o jogo intertextual com os contos 

do Barba-Azul e com Mörder Hoffnung der Frauen.  

 
 

4.5. A citação do poema A une passante de Charles Baudelaire 
 

A cena XI. Christiane. Get the kick, contém uma referência intertextual explícita, 

em forma de citação integral do soneto “A une passante” de Charles Baudelaire, com o 

nome do autor e o título do soneto (traduzido para o alemão). Esta é a citação mais 

explicitamente marcada em todo o drama Blaubart – Hoffnung der Frauen. O soneto “A 

une passante” faz parte do livro Les Fleurs du Mal de Baudelaire, 92  mais 

especificamente do grupo dos “tableaux parisiens”, que representam cenas da grande 

cidade. Publicado pela primeira vez em 1860 na revista L’Artiste, “A une passante” veio 

a ser integrado na segunda edição de Les Fleurs du Mal de 1861.93 

Heinrich Blaubart encontra a sua sexta vítima, Christiane, num cruzamento, no 

meio da cidade. Esta, farta da monotonia do seu dia-a-dia, anda à procura de uma 

aventura arrebatadora e dirige-se a Heinrich, o 77.º homem com quem ela se cruza. 

Durante o diálogo com Heinrich, Christiane relembra um estudante de medicina que 

conhecera há muitos anos atrás e que lhe propusera passar a noite com ele, após saber 

que tinha sido aceite para um estágio na NASA. Christiane lamenta ter recusado o 

convite e recorda-o agora com nostalgia. É neste contexto que “cita Baudelaire” 

                                                 
92 O escritor, poeta e crítico literário Charles Baudelaire nasce a 9 de Abril de 1821, em Paris. Uma das 
suas obras mais famosas, o ciclo de poemas Les fleurs du mal (1857), foi alvo de um grande escândalo 
moral, estando até proibida durante algum tempo e originando um julgamento que obrigou Baudelaire a 
retirar seis poemas. O “poeta maldito” Charles Baudelaire é considerado um dos grandes precursores da 
lírica do Simbolismo e da poesia moderna. Baudelaire morre a 31 de Agosto de 1867 em Paris (cf. 
Beaumarchais, 1994).  
93 Sobre Charles Baudelaire leia-se Laurel, 2001 e Leroy, 1999.  
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(“CHRISTIANE zitiert Baudelaire”) (Loher, 1999: 122), repetindo a Heinrich o soneto 

“A une passante”, que o estudante de medicina recitara durante o seu encontro.  

Neste poema, o sujeito poético relata um encontro fugaz com uma passante, pela 

qual ele se apaixona instantaneamente e que o parece marcar para o resto da vida. O 

cenário representa uma rua numa grande cidade, provavelmente Paris, com o seu ruído 

ensurdecedor. Esta representação da grande cidade é um cenário recorrente e importante 

na poesia de Baudelaire, como refere Maria Hermínia Laurel: 

 

Para além do facto de Paris ser um tema poético recorrente em Les Fleurs 

du Mal, o apelo que dirige aos poetas e artistas no sentido de representarem as 

grandes cidades constata-se desde cedo em Baudelaire. Nos seus textos de crítica 

de arte, dentro os quais poderíamos salientar o Salon de 1859, Baudelaire lamenta a 

ausência de um género a que chamaria “le paysage des grandes villes, c’est-à-dire, 

la collection des grandeurs et des beautés qui résultent d’une puissante 

agglomération d’hommes et de monuments, le charme profond et compliqué d’une 

capitale âgées et vieille dans les gloires et les tribulations de la vie (Laurel, 2001 : 

125).  

 

O eu-lírico vê passar uma mulher diferente, elegante, escultural, em luto 

profundo, que levanta levemente a saia ao andar. Ele é imediatamente possuído por um 

arrebatamento fulminante, espiritual e sensual, que lhe causa ao mesmo tempo prazer e 

sofrimento. A metáfora do relâmpago para descrever essa atracção visualiza o presente 

luminoso mas fugitivo e a ausência de futuro para uma hipotética relação amorosa. O 

sujeito poético, que se sente renascer inesperadamente, pergunta-se se só irá voltar a ver 

a passante na eternidade. E fica-se pela nostalgia da felicidade amorosa não consumada.    

 A citação deste poema por parte de Christiane, durante o seu relato do encontro 

casual com o estudante de medicina, aponta para uma reinterpretação do poema num 

contexto completamente diferente. No poema, o eu-lírico, que é um homem, fica-se pela 

mera contemplação e pelo sonho, pela imaginação e nostalgia de uma oportunidade 

perdida. Este eu-lírico não é uma personagem activa, mas sim melancólica e passiva, 

que não tem a mínima intenção de tomar o seu destino nas próprias mãos, porque ama 

demasiado o sentimento da perda, como explica Claude Leroy no seu estudo Le Mythe 

de la Passante: 
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L’extravagant baudelairien n’est aucunement un séducteur, encore moins 

un amoureux de l’amour : c’est un mélancolique. Aimer la passante c’est non 

seulement aimer à perte, mais aimer la perte : c’est l’amour de la perte (Leroy, 

1999 : 53).   

 

O estudante de medicina, por seu lado, citará este poema como estratégia de 

sedução de Christiane, já que ele a vê e não quer deixar passar a oportunidade. Mais 

tarde, Christiane volta a citar o poema num contexto que tem semelhanças e diferenças 

relativamente ao contexto original: ao contrário do eu-lírico, ela vai deliberadamente 

para a rua em busca de um encontro. Christiane aborda Heinrich e dá a entender que 

procura uma aventura amorosa arrebatadora. Também ela está determinada a não deixar 

passar a oportunidade de conhecer Heinrich e viver com ele a desejada aventura. Este 

comportamento de Christiane é interessante de um ponto de vista de gender e parece 

enquadrar-se na estratégia de subversão que plasma as intertextualidades do drama de 

Dea Loher: o eu-lírico do poema de Baudelaire e mesmo o estudante de medicina 

(apesar de mais activo) não concretizam esse desejo de relacionamento amoroso. Em 

Blaubart – Hoffnung der Frauen assiste-se a uma inversão de papéis. Assumindo um 

papel activo e até agressivo no jogo amoroso, é Christiane que se deixa arrebatar e que 

recita o poema de Baudelaire a Heinrich. A citação do poema por parte de Christiane 

cria um momento lírico que ajuda a romantizar a memória de um encontro que, no fim 

de tudo, acabou por não ter consequências. Explica Christiane: 

 

Wenn ich damals nicht so blöd gewesen wäre, unbedingt nach Hause zu 

wollen in meiner ängstlichen Unschuld, statt die Nacht mit ihm zu verbringen, wie 

er es vorschlug, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, dann würde ich jetzt in den 

Vereinigten Staaten von Amerika stehen, mein Mann wäre bei der NASA und 

würde im Urlaub Hawaii-Hemden tragen, und wir hätten einen swimming-pool. 

Und dabei hat er mir noch richtig gesagt, daβ er mich liebt (Loher, 1999: 123). 

 

Christiane relembra o encontro com o estudante de medicina e projecta nele um 

futuro que, provavelmente, nunca se iria realizar como ela sonha. Farta da sua vida 

medíocre como esposa e mãe de dois filhos pequenos e tocada pela nostalgia 

sentimental desta sua memória, Christiane regressa à rua, à procura de uma aventura 

intensa, acabando por se cruzar com Heinrich Blaubart: 
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CHRISTIANE Ich kann aber nicht mehr zurück. Ich habe meinen Mann und 

meine zwei kleinen Kinder verlassen, um noch einmal etwas zu erleben, bevor es 

zu spät ist. Jetzt oder nie. Ich bin skrupellos und zu allem bereit (id., ib.: 123-124). 

 

Este encontro revela-se, no entanto, fatal: Heinrich assassina Christiane de uma 

maneira extremamente violenta e sádica. A provocação da citação do poema no 

enquadramento desta cena é clara. À luz do poema de Baudelaire, o encontro de 

Christane com Heinrich (que acaba na morte desta) e a aventura sexual sado-masoquista 

e sangrenta de Heinrich com Christiane surge ainda mais chocante para o 

leitor/espectador pelo efeito de grande contraste que gera. Neste sentido, e no contexto 

desta cena, o poema de Baudelaire funciona um pouco na linha dos”songs” de Bertolt 

Brecht, na medida em que ganha uma função comentadora implícita, que assenta 

exactamente no contraste. No soneto de Baudelaire, o encontro fortuito com a passante 

resulta numa paixão fulminante por parte do eu-lírico, que o marca profundamente e o 

modifica, ao ponto de este dizer que a passante o faz renascer: 

 

Ein Blitz… dann Nacht! – Du Schöne, mir verloren. 

Durch deren Blick ich jählings neu geboren, 

Werd in der Ewigkeit ich dich erst wiedersehn? (id., ib.: 123). 

 

[ Un éclair... puis la nuit! - Fugitive beauté 

Dont le regard m’a fait soudainement renaitre, 

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? (Baudelaire, 1980: 68-69).]  

  

 Diferentemente, o encontro casual entre Christiane e Heinrich Blaubart não 

resulta num renascer, mas sim no assassínio violento de Christiane. A tematização da 

paixão arrebatadora, mas não-consumada, surge agora no contexto de uma cena, na qual 

Heinrich e Christiane se lançam num jogo sexual absolutamente destrutivo.   

Na verdade, todas as cenas de Heinrich com as personagens femininas podem 

ser lidas como uma espécie de “negativo” do soneto A une passante de Baudelaire. Com 

excepção da Cega, todas as outras “passantes” se cruzam ocasionalmente com Heinrich 

e, movidas pelo seu incontrolável desejo de felicidade, forçam uma relação que acaba 

por se revelar fatal para elas.  
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4.6. Outros ecos de intertextualidade 
 

Nos subcapítulos anteriores analisei as relações intertextuais de Blaubart – 

Hoffnung der Frauen com os principais textos de referência: o conto popular do Barba-

Azul, a Aschenputtel dos Irmãos Grimm e o drama Mörder Hoffnung der Frauen de 

Oskar Kokoschka. Analisei também a citação do poema “A une passante” de Charles 

Baudelaire. Procuraria agora comentar outras referências intertextuais menos explícitas, 

ou implícitas,94 ligadas sobretudo às personagens e à sua concepção. Tratarei sobretudo 

de marcações ou alusões onomásticas95 que Dea Loher explorou, não apenas no nome 

de Heinrich Blaubart, mas no leque de figuras femininas do seu drama, e que convidam 

e orientam a uma “leitura” intertextual dessas figuras.   

 

 Num artigo já citado, Birte Giesler identifica e comenta prováveis relações das 

personagens do drama de Loher com figuras históricas, literárias e bíblicas. Sobre 

Heinrich Blaubart afirma:  

 

So trägt Lohers Frauenmörder ausgerechnet den Vornamen, den König Heinrich 

VIII. von England und der Titelheld von Goethes Faust tragen. Heinrich VIII., 

prominenter Held verschiedener historischer Dramen, die (wie etwa bei 

Shakespeare) vor allem seine Frauenbeziehungen thematisieren, hat bekanntlich 

zwei seiner Ehefrauen hinrichten lassen, nachdem er – um sich von der ersten zu 

trennen – England von der katholischen Kirche abspaltete und die Anglikanische 

Kirche gründete. Nur eine seiner insgesamt sechs Ehefrauen überlebt den 

historischen Heinrich VIII. Bei Lohers Heinrich spielt die Zahl Sechs insofern eine 

Rolle, als er insgesamt sechs Frauen tötet. Dagegen zeichnet sich die 

Namensvetterschaft zwischen Lohers und Goethes Titelhelden eher durch einen 

Gegensatz aus: Während Heinrich Faust als der (todbringende) Verführer der 

Unschuld in die Geschichte der deutschsprachigen Literatur eingeht, tötet Heinrich 

Blaubart Frauen, um sich selbst vor der Verführung zu ‚retten’ (Giesler, 1997).   

 
                                                 
94  As marcações implícitas são caracterizadas por Susanne Holthuis da seguinte maneira: „Implizite 
Markierungen resultieren im allgemeinen aus textuellen oder kontextuellen Eigenschaften und sind in 
erster Linie aus der spezifischen Disposition des Textes selbst zu erschließen. Sie sind in besonderem 
Masse abhängig von der ‚quotation competence’ (Plett) des Lesers und seinen Relevanzentscheidungen 
und können daher in unterschiedlichen Deutungszusammenhängen unterschiedliches 
‚Markierungspotential’ gewinnen, z. B. auch als Ironie-Signale funktionieren“ (Holthuis, 1993: 110-111).     
95 Sobre este aspecto leia-se Helbig, 1996.   
 



 

117 
 

A memória do Barba-Azul dos contos populares e mesmo a de Henrique VIII 

aflorarão naturalmente na leitura do drama.96 Já uma possível relação intertextual com 

Heinrich Faust parece menos facilmente detectável, dada a distância que separa o herói 

da tragédia de Goethe e o protagonista do drama de Dea Loher em termos de perfil e 

história de vida.   

No que se refere às sete personagens femininas de Blaubart – Hoffnung der 

Frauen, quatro parecem remeter intertextualmente para outras figuras da tradição 

literária e bíblica. O nome do primeiro amor de Heinrich Blaubart, Julia, assim como o 

acto do suicídio desta, apontam irreludivelmente para o drama The Most Excellent and 

Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, de William Shakespeare. Julia é uma 

adolescente sonhadora, que parece decidida a ir além da Juliet na sua demonstração do 

amor sem limites: suicida-se, bebendo uma garrafa de veneno, agora face a um “eleito” 

amoroso que não a acompanha no seu delírio. Em contraste flagrante com a tragédia de 

Shakespeare, esta cena do drama de Dea Loher é falha de sentido, já que Julia decide 

morrer para assim dar provas do seu amor desmedido por Heinrich, um homem que 

conheceu por mero acaso somente há uns minutos atrás: 

 

JULIA Ich liebe dich über die Maßen. 

HEINRICH Ich liebe Dich auch. 

JULIA Soll ich Dir beweisen, wie sehr ich dich liebe […] 

HEINRICH Was heißt das eigentlich genau, über die Massen. 

JULIA So sehr, dass ich für dich sterben könnte […] 

JULIA zieht ein Fläschchen aus der Tasche, schluckt den Inhalt Ich werde dir 

beweisen, wie sehr ich dich liebe (Loher, 1999: 79-80). 

 

    A figura trágica da Juliet shakespeariana é levada ao absurdo, e o seu envenenamento 

voluntário e premeditado configura-se como um travesti da estratégia malograda de 

Juliet para salvar a união com Romeo. Leia-se o comentário de Birgit Haas no seu 

estudo: 

 

Da er [Heinrich Blaubart] Julias Liebe nicht schnell genug erwidert, vergiftet sie 

sich – in einer Travestie von Shakespeares Romeo and Juliet – kurzerhand vor 

seinen Augen. In der Szene I. Julia. Erste Liebe setzt Loher die Wahrscheinlichkeit 
                                                 
96 Esta relação é também sublinhada por Birgit Haas (cf. Haas, 2006: 245). 
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durch eine lächerliche Häufung von Zufällen außer Kraft. Denn Julia trifft an ihrem 

Geburtstag den Mann ihres Lebens, d.h. Blaubart, den ihr das Horoskop 

versprochen hat. Sie flirtet, küsst und heiratet ihn umgehend. Julia meint es ernst, 

während Heinrich die Episode als etwas irreales abqualifiziert […]. Noch am Ende 

der Szene bittet er sie, mit dem „Spiel“ aufzuhören und sich nicht umzubringen, da 

er ihre Entschlossenheit, für Ihre Liebe zu sterben, verkennt (Haas, 2006: 248-

249).97  

 

 Certo é, contudo, que Heinrich não se conseguirá libertar da memória de Julia 

nem do seu sonho de um amor desmedido e, à semelhança de Romeo, acabará também 

ele por sucumbir.  

Judith é mais uma das mulheres de Blaubart na qual ressoam memórias de outras 

personagens. Esta quarta figura feminina que surge no drama de Dea Loher é uma 

noctívaga solitária, que não suporta a lentidão da passagem do tempo. Tem o mesmo 

nome da figura bíblica de Judite, assim como da heroína da ópera Herzog Blaubarts 

Burg (1911), de Béla Bartok e Béla Balász. Todas estas figuras de Judite estão ligadas à 

noite. A Judite bíblica mata Holofernes durante a noite, salvando assim o seu povo. A 

Judith no drama de Dea Loher espera todas as noites o comboio, numa estação 

ferroviária. Dado o nome e a ligação à noite, é impossível não pensar na figura bíblica 

Judite. No entanto, e diferentemente da opinião de Birte Giesler (cf. Giesler, 1997), 

penso que a relação entre as duas personagens é quase inexistente, tanto mais que 

literariamente a Judite bíblica se sagrou como mulher fatal, opondo-se à figura solitária, 

depressiva e perturbada da Judith de Loher. Já o diálogo parodístico com a Judith da 

ópera O Castelo do Duque Barba-Azul, embora mais dificil de identificar por um 

leitor/espectador sem cultura operática, é mais estimulante. Na ópera de Béla Bartók e 

Béla Balász, Judith segue o Duque Barba-Azul, pelo qual se apaixonou, até ao seu 

castelo. Blaubart dá-lhe a possibilidade de regressar, mas Judith recusa e entra na 

fortaleza escura do amado, onde não penetra a luz do dia e onde se ouvem gemidos e 

                                                 
97 Também Birte Giesler sublinha o absurdo nesta cena entre Heinrich e Julia: „Der Name von Heinrich 
Blaubarts zweiter Bekanntschaft stellt einen Bezug zu Shakespeares berühmter Juliet her, die – um der 
anderweitigen Verheiratung und Trennung von ihrem geliebten Romeu zu entgehen – mittels Gift ihren 
(Schein-) Tod vortäuscht, was jedoch zu einem folgenschweren Missverständnis und schließlich – um 
wenigstens im Tod vereint zu bleiben – zum Doppelselbstmord führt. Lohers Julia lässt 
Missverständnisse erst gar nicht aufkommen. Sie hilft dem Schicksal lieber sofort nach und macht Nägel 
mit Köpfen: Neben Blaubart auf der Parkbank sitzend, vergiftet sie sich kurzerhand selbst, nicht ohne ihn 
zuvor während ihrer kurzen Bekanntschaft über ihre Beweggründe aufzuklären […]. Julias Verhalten 
liegt eine Anspielung auf Shakespeare zugrunde, die jedoch ins Absurde gewendet wird“ (Giesler, 1997).   
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choros. Por insistência de Judith, Barba-Azul entrega-lhe as chaves das sete portas que 

dão para a entrada. Judith abre assim sucessivamente a câmara da tortura, a câmara de 

armas, a câmara do tesouro, a porta do jardim encantado, a porta das terras de Barba-

Azul, e, com muita insistência, recebe também a chave das duas últimas portas. A sexta 

porta dá para um tanque cheio de lágrimas, a sétima para o quarto onde estão as três 

mulheres anteriores do Duque. As mulheres não estão mortas, como Judith receava, mas 

estão mudas e como que hipnotizadas por Barba-Azul. Aterrorizada, Judith começa a 

perceber que também ela faz agora parte daquele séquito e acaba por se colocar junto às 

outras mulheres. Todas estas personagens femininas estão presas a um tempo do dia: a 

manhã, o meio-dia e a tarde. A Judith cabe o tempo da noite, ao qual fica condenada 

eternamente: 

 

BLAUBART 

(bleibt vor Judith stehen. Sie schauen einander lange in die Augen. Die 

vierte Türe schließt sich langsam) 

Nachts fand ich die Vierte endlich […] 

Ach wie glänzt weiss dein Antlitz! 

Ach, wie flog dein Haar im Nachtwind! 

Alle Nacht ist dir zu eigen […] 

Nacht bleibt es nun ewig, ewig, 

ewig… ewig… (Balász/Bartók,  1925: 24-25).  

 

 Tal como a Judith de Balász e Bartok fica cativa da noite pela eternidade, 

também a Judith de Loher está condenada a viver à noite sem dormir e a penar com a 

terrível lentidão da passagem do tempo.98 Mas se, por um lado, mantém alguns traços 

encantatórios da sonhadora Judith de O Castelo do Duque Barba-Azul, parodia-a, por 

outro lado, na relação com Heinrich Blaubart. Da paixão incondicional e avassaladora 

de Judith pelo Duque Barba-Azul nada resta na nova Judith. No drama de Loher, Judith 

vê no amor um remédio contra a insónia e vê em Heinrich meramente quem ela própria 

gostava de ser: “ein ruhiger Mensch” (Loher, 1999: 94).  

                                                 
98 A este respeito leia-se também Birte Giesler: „Mit Blaubarts gleichnamiger Frau in Béla Bártoks Oper 
Herzog Blaubarts Burg hat Lohers Judith gemeinsam, dass für sie die Nacht eine besondere Rolle spielt. 
Das Leben von Lohers Judith besteht aus schlaflos durchwanderten Nächten. Bartóks Blaubart benennt 
seine Frauen nach den Tageszeiten. Judith schreibt er die Nacht zu und verdammt sie dazu, in der ‚ewigen 
Nacht’ leben zu müssen und nie mehr das Tagesslicht sehen zu dürfen“ (Giesler, 1997). 
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Também na figura de Eva se verifica uma marcação onomástica interessante e 

facilmente detectável. Eva, uma mulher solitária e noctívaga, de meia-idade, que 

Blaubart encontra de madrugada (após as quatro horas da manhã) num bar, é a quinta 

vítima do assassino. Durante esta nona cena, Eva conta a Heinrich que já foi casada sete 

vezes,99 que se divorciou quatro vezes e que três dos seus maridos morreram: 

 

EVA Wissen sie, wie oft ich verheiratet war. 

HEINRICH Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. 

EVA Warum. Einige Male. Des öfteren. So oft, dass es ein für alle Mal 

reicht. Viermal geschieden, dreimal verwitwet, unwichtig. Ich habe jedes 

verfluchte Mal alle Gegenstände, alle Habseligkeiten, jedes einzelne Rasiermesser 

aus meiner Wohnung entfernt und vernichtet. Aber wissen Sie, was ich nie fertig 

gebracht habe – ich konnte nie das Türschild mit dem Namen meines jeweiligen 

Mannes entfernen. So dass, wenn ich jetzt nach Hause gehe, mich sieben 

verschiedene glänzende Namen an meiner Tür begrüßen, einer unter dem andern. 

Und ich stecke den Schlüssel ins Schloss und schließe eine Grabkammer auf.  (id., 

ib.: 114). 

 

 O nome desta figura alude à figura bíblica da Eva que leva Adão à perdição, 

seduzindo-o a comer do fruto proibido, o que é punido com a expulsão de ambos do 

Paraíso. Também a Eva de Dea Loher é uma sedutora com um longo passado de 

relações acabadas, sete ao todo, o que lhe confere uma aura de “Blaubärtin”, muito 

embora a memória dos seus sete homens perdidos a persiga, a entristeça e a 

atormente.100 

Mas não se parecem esgotar aqui as ressonâncias intertextuais e intermediais 

ligadas a esta figura. O local de encontro do Barba-Azul com Eva não é ocasional. 

Trata-se de um bar e Eva, munida de uma pistola, leva Heinrich para o exterior – para o 

parque – e pede-lhe para a matar. Como muito bem comenta Birte Giesler, esta cena 

tem ecos dos westerns, para os quais o título do quadro Eva, die Frau mit dem Colt 

remete. Num gesto de provocação de estereótipos de gender, a Eva do drama de Loher 

                                                 
99 Mais uma vez surge aqui o jogo com o número mágico sete que, desta vez, aponta para a tradição 
popular e literária das sete mulheres do Barba-Azul.   
100 Ela passa as noites no bar porque lhe é demasiado penoso passar a noite em casa: “Um diese Zeit 
möchte man einfach nicht nach Hause gehen und sich von der zuhausegebliebenen Traurigkeit die Türe 
öffnen lassen“ (Loher, 1999: 114). Sobre Eva como mulher Barba-Azul leia-se: Tiedke, 1998: 149; 
Giesler, 1997: 9 e Haas, 2006: 249.  
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insinua-se não apenas como figuração feminina do Barba-Azul (Mulher-Barba-Azul) 

mas também como pistoleira dos filmes cowboys, que faz do bar um saloon e que 

desafia Heinrich a matá-la. A própria cena de assassínio de Eva (por encomenda!) 

parece parodiar as cenas de tiroteio dos filmes de cowboys. A dada altura, Eva diz a 

Heinrich “Zieh oder stirb, Django” (id., ib.: 118). Este, depois de finalmente matar Eva 

com um tiro no coração, esconde a pistola na bolsa da mulher e sai de cena a fumar o 

resto do cigarro que a “vítima” tinha na boca. A ordem de Eva é citada do western 

italiano Django, de 1966 (realização de Sérgio Corbucci), conhecido como um dos 

filmes de cowboys mais violentos da história de cinema. Django, interpretado por 

Franco Nero, é um vingador solitário, impiedoso e duro, cuja marca inconfundível é um 

caixão com uma arma, que traz sempre consigo. Na cena com Eva verifica-se, pois, em 

termos de concepção geral, uma transposição de características dos westerns, portanto 

de um género de filme, numa espécie de evocação, configurando-se aquilo que Irina O. 

Rajewsky classifica como “evozierende Systemerwähnung” (Rajewsky, 2002: 91-93). 

Por outro lado, a referência explícita a um western específico, Django – uma 

“intermediale Einzelreferenz”, na tipologia de Rajewsky (id. ib. 149-155) – consolida 

esta dependência intermedial da cena.  

Comentaria, por último, os ecos de intertextualidade não-marcada que parecem 

ressoar na figura da Cega e que se ligam a personagens de cegos videntes do drama da 

Antiguidade clássica e do drama shakespeariano. Apesar de cega, esta figura de 

Blaubart – Hoffnung der Frauen parece ser a única que percebe que o amor desmedido 

não passa de uma utopia e que o desejo de uma felicidade eterna não é possível ser 

realizado. Consequentemente, a Cega decide matar Heinrich para se libertar desta 

ansiedade utópica. Esta clarividência que as outras seis figuras femininas não-cegas não 

possuem pode, no fundo, ser vista como uma herança de figuras de cegos videntes que 

surgem em peças-chave da história do drama e do teatro. O cego Tirésias, do drama 

clássico Antígona, de Sófocles, é uma das figuras que parece deixar alguns traços na 

figura da Cega. Tirésias é a única personagem que percebe que o rei Creonte está a 

seguir o caminho errado, profetizando o destino trágico da família deste. Também a 

figura do cego vidente Gloster, do drama True Chronicle Historie of the Life and Death 

of King Lear and His Three Daughters (1608) de William Shakespeare, tem uma 

relação idêntica com a figura da Cega. Tal como Gloster, que inicialmente acredita na 

fidelidade total do filho Edmundo e que só mais tarde, após ter cegado fisicamente, “vê” 
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a realidade e é salvo pelo segundo filho Edgar, também a Cega persegue inicialmente a 

utopia do amor incondicional e só mais tarde percebe que este amor não existe. 

Interessante é ainda o facto de as figuras de cegos videntes mais conhecidas do drama 

serem sempre figuras masculinas. Aqui, pelo contrário, a Cega é uma figura feminina. 

Também aqui, Dea Loher recusa os gendered roles.  

 

Tal como disse anteriormente, na concepção de figuras femininas de Dea Loher 

encontramos procedimentos de tipificação e de individualização (vide supra, p. 81). Por 

um lado, todas elas são personagens tipificadas de solitárias na grande cidade, no 

entanto, em todas elas há traços individualizados, isto é, cada uma tem a sua história. 

Neste jogo de tipificação – individualização entram os ecos de intertextualidade 

referentes a personagens emblemáticas da literatura e da Bíblia e mesmo do cinema, que 

surgem agora relidas à luz do presente dos anos 90, cheio de contradições e distorções. 

Estas alusões intertextuais orientam a leituras e interpretações segundo modelos – 

figuras de referência – que são actualizados, trivializados e adulterados, o que se 

enquadra na estratégia de subversão que, como vimos, constitui a pedra de toque da 

intertextualidade em Blaubart – Hoffnung der Frauen. Mas, apesar destas distorções, os 

modelos são reconhecidos e contribuem para lançar um ponto de interrogação sobre a 

emancipação da mulher nos tempos pós-modernos. Mau grado a sua aparente 

autonomia e modernidade, e assim, emancipação, as mulheres de Heinrich Blaubart 

continuam presas à velha utopia de felicidade e do amor para sempre. 
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Considerações finais 

 

No leque das recriações mais recentes da história do Barba-Azul em língua alemã, 

o drama de Dea Loher destaca-se pela originalidade e pela radicalidade. Tanto uma 

como a outra assentam no hábil recurso à intertextualidade e à intermedialidade, no jogo 

cruzado com vários textos literários de referência, com várias tradições teatrais e até 

com referências cinematrográficas. Como procurei evidenciar, Dea Loher, que mostra 

neste drama uma cultura literária, teatral e cinematográfica invulgar, entra em diálogo 

com a “história” dramático-teatral do Barba-Azul, com vários tipos de drama, com os 

contos populares do Barba-Azul, com o conto maravilhoso, com a lírica e até mesmo 

com o plot dos westerns. Nesse seu jogo intertextual, arquitextual e intermedial, o 

critério de selecção pende entre a conciliação e a colisão dessas referências, entre a 

consonância e a dissonância. Nessa (des)articulação, o efeito pretendido parece ser o da 

“explosão” da antiga história do Barba-Azul, não no sentido da já experimentada 

contraproposta “em negativo”, ou seja, da encenação da emancipação da mulher e da 

“queda” do Barba-Azul, mas sim no sentido de uma “explosão” nos tempos da“pós-

emancipação”. 

 Através das suas personagens femininas, a dramaturga “põe o dedo na ferida” da 

sociedade moderna, apresentando principalmente figuras de solitárias na grande cidade, 

derrubadas, mas ainda embaladas pela réstia do sonho utópico de felicidade, pelo desejo 

de um final feliz. Quanto a Heinrich Blaubart, no texto de Dea Loher não é o homem 

dominador que encontramos nos outros textos que a autora utiliza no seu jogo de 

intertextualidades, mas antes uma figura passiva, desmaiada, a quem as coisas 

acontecem. No fundo, a autora desenha aqui a figura do assassino atípico “do lado”, 

figura tão representativa dos tempos violentos da contemporaneidade, mas, ao mesmo 

tempo, uma figura masculina fragilizada e tão solitária quanto as mulheres que 

assassina.    

Sobre o tratamento contemporâneo do assunto Barba-Azul diz-nos Lutz 

Röhrich: 

In der Geschichte des Blaubart-Stoffes tritt der grausige Frauenmord 

immer mehr zurück zugunsten einer liebevollen Beschäftigung mit der weiblichen 

Hauptperson. Von Mal zu Mal wird Blaubart immer mehr psychologisch seziert, 
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und zwar aus der Sicht seiner Opfer. Er wandelt sich vom Serienmörder zum 

gewöhnlichen Jedermann (Röhrich, 2002: 23).  

  

Blaubart – Hoffnung der Frauen não parece enquadrar-se inteiramente nesta 

panorâmica. Heinrich Blaubart não é o clássico assassino em série, mas não é um 

“Jedermann”. Na pequena história que tracei do assunto Barba-Azul na literatura de 

expressão alemã procurei mostrar como a questão da culpa se coloca repetidamente e 

como os leitores são inevitavelmente levados a pesar responsabiblidades, a julgar, a 

tomar partido. O próprio título do drama de Loher , Blaubart – Hoffnug der Frauen 

aponta já para uma provocação ao leitor, não apenas na aparente sugestão masoquista de 

que será num Barba-Azul que as mulheres devem depositar as suas esperanças, mas 

também na subliminar problematização paratextual da culpa de um consagrado 

assassino de mulheres.  O texto do drama excede a “promessa” do título: as dramatis 

personae são, todas elas – Blaubart e as sete mulheres –  simultaneamente vítimas e 

culpadas. São vítimas do seu isolamento numa sociedade associal, são vítimas do seu 

desejo de felicidade, são culpadas das suas acções e reacções desajustadas, que levam 

para além do limite. Os assassínios (perpetrados por Blaubart e pela Cega) são 

assassínios por medo, assassínios em autodefesa. No panorama da literatura alemã do 

Barba-Azul, Dea Loher relança assim a questão da culpa de um ângulo diferente. E esse 

ângulo não é, a meu ver, o “ângulo feminista” de que fala Lutz Röhrich,101 ou seja, 

aquele ângulo que efectivamente perspectiva, quer o romance de Karin Struck, 

Blaubarts Schatten, ou o conto de Elisabeth Reichert, Die Kammer (que se perfilam 

num tratamento anti-patriarcal do Barba-Azul que remonta aos anos 50), quer ainda as 

releituras e recriações parodísticas de autoria de mulheres a partir de finais dos anos 80, 

nas quais o Barba-Azul se torna um joguete nas mãos de conquistadoras. O ângulo de 

abordagem de Dea Loher é, como procurei mostrar, um ângulo “pós-feminista”: homens 

e mulheres são, de diferentes maneiras, vítimas e culpados. Dea Loher não retrata a luta 

de sexos de uma perspectiva feminista, trabalha-a, sim, mais “apartidariamente”, no 

contexto da urbe da pós-modernidade. 

A rede de intertextualidades tecida por Dea Loher, o jogo cruzado com textos de 

referência intemporais (Bíblia, contos populares, dramas de Shakespeare), com textos 
                                                 
101 Leia-se: „Wie ein moderner Blaubart aus feministischer Sicht inszeniert werden kann, zeigt die 
Münchener Aufführung eines Stückes von Dea Loher: Blaubart ist, um mit der Autorin zu sprechen, ‚ein 
armes Schwein’, ein Schwächling, kein Lust-, sondern ein Angstmörder“ (id., ib.: 24). 
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do século XIX e da viragem para o século XX, se, por um lado, cria uma linha de 

continuidade – retoma-se a história de sempre –, por outro, torna as as colisões mais 

flagrantes. O leitor (espectador) é forçado a uma permanente “leitura contrastiva”, é 

levado a testar proximidades e diferenças e a tentar interpretá-las à luz do seu próprio 

tempo. Neste recurso sistemático à intertextualidade e à desconstrução dos textos de 

referência, Blaubart-Hoffnung der Frauen ganha traços de pós-modernidade, muito 

embora Dea Loher não se perfile no “teatro pós-dramático” dos anos 90.   

As intertextualidades (em sentido lato) no drama Blaubart – Hoffnung der Frauen 

não se esgotam em si mesmo, em arabescos dramático-literários. Com o transporte da 

história do Barba-Azul para grande cidade de hoje, os fios de intetextualidade são 

trabalhados de forma a “encenar” a relação homem-mulher na contemporaneidade. É 

este transporte que dita a “actualização” da história, de personagens e de espaços, que 

dita a subversão dos textos de referência. Mas a ruptura não é total. A imemorial luta de 

sexos, a imemorial utopia de felicidade regressam em Blaubart – Hoffnung der Frauen, 

agora à luz da nova viragem do século. 
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Outras encenações de Blaubart – Hoffnung der Frauen na Alemanha 
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Timo Knauer 
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„Was sie Liebe nennen. Dea Lohers skurriles Blaubart-Stück 
 in der Reithalle in einer experimentierfreudigen  
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Berlin Theater Tryatrom   „Theaterpremiere: Blaubart – Hoffnung der Frauen“, 
http://www.berlin-mitte.de/index_1377_de.html  

12.03.2004 Freiburg SpielRaum    
 
9./10..6. 
2004 

 
Berlin 

 
bat-Studiotheater 

 
Anne Hirth 

Heinrich – Jörg Pintsch; Judith – 
Greta Galisch de Palma 

„Mord im Akkord – Dea Lohers starkes Stück ‚Blaubart – 
Hoffnung der Frauen’ im bat-Studiotheater“, 
http://morgenpost.berlin1.de/content/2004/06/07/feuilleton, 
26.01.2005 

13.06. 
2004 

Bremen Theater Outnow! Anne Hirth   

Dezember 
2004 
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26./27.01, 
1./2./3./8./9
.10.02, 
04.03.2008 

Burg-
hausen 

Freundlhalle Victor 
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Bayram Baudrot; Juliane 
Fechner; Barbara Gyer; Karin 
Neidhart; Katharina 
Romanenko; Eszter tompa 
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DATA LOCAL TEATRO ENCENADOR ACTORES RECENSÕES 
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Geertz  

 
“Heinrich, mir graut vor dir… - ‘Blaubart’ von Dea Loher”, 
 Neue Zürcher Zeitung, Int. Ausg. Nº 11, 15.01.2001 
 
„Blaubart – Hoffnung der Frauen dem Nagel auf den Ivan“, 
http://www.ifi.unizh.ch/~riedl/Kritiken_WW_00-01.html , 
17.01.2005 

Januar 2001 Zürich, 
Schweiz 

Go Theater-
produktionen 

   

19.04 - 
04.05.2002 
+ 27.10 – 
31.10.2002 

Lyon, 
Frankreich  

Le Point du Jour Michel Raskine Heinrich – Dominique 
Pinon; Sophie Cattani; Sarah 
Fourage; Marie Guittier 

 

21.06.2002 Wien, 
Österreich 

Theater im 
Werkraum 

Solbrit 
Greschonig, 
Martina Partilla 

  

 
22.10 – 
23.10.2002 

 
Dunkerque, 
Frankreich 

 
Le Bateau de Feu 

 
Michel Raskine 

Heinrich – Dominique 
Pinon; Sophie Cattani; Sarah 
Fourage; Marie Guittier 

 

6.11 – 
23.11.2002 

 
Strasbourg 

TNS Thétre 
National de 
Strasbourg 

 
Michel Raskine 

Heinrich – Dominique 
Pinon; Sophie Cattani; Sarah 
Fourage; Marie Guittier 

 
„L’aveugle et l’assassin“, http://www.passion-theatre.org, 
26.01.2005 

28.11. – 
29.12.2002 

Bobigny, 
Frankreich 

 
MC 93 Bobigny 

 
Michel Raskine 

Heinrich – Dominique 
Pinon; Sophie Cattani; Sarah 
Fourage; Marie Guittier 

„Barbe-Bleue, espoir des femmes de Dea Loher“, 
http://www.theatrotheque,com/article102.html, 17.01.2005 
„L’aveugle et l’assassin“, http://www.passion-theatre.org, 
26.01.2005 

18.09. 2003 Bukarest, 
Ungarn 

Theater Act    
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2004 Athen, 
Griechenland 

 
Porta Theatre 

 
Yiorgos 
Depastas 

Maria Panourgia; Amalia 
Moutoussi; Christos Passalis 

„Dea Loher’s ‚Blaubart’: A modern Bluebeardaz at  
Athen’s Porta Theatre“, http://www.culturguide.gr , 
26.01.2005 

13.03.2004 
(Premiere) 

Polen Teatr Dramaryczny    

Ende Juni 
2004 

Opole, Polen Theatr. Im. Malgorzata 
Bogajerwska 

  

Ende Juni 
2004 

Szczean, Polen Theatr 
Wspólczesny 

Rafael Sabora   

13.10. 2004 Opole, Polen Theater Jan 
Kochanowski 

Malgorzata 
Bogajewska 

  

Ende 
Oktober 
2004 

Amsterdam, 
Holland 

Stichting Atelier 
Delpine 

Annechien 
Koerselmann 

  

Mai / Juni 
2005 

Wien, 
Österreich 

Radiokulturhaus 
dieTheather 
Künstlerhaus 

Richard 
Schweitzer 

  

27.09.2005 Bukarest, 
Rumänien 

Teatrul Mic    

24. – 
25.03.2006 

Wien, 
Österreich 

Theater Spielraum Ludwig Kaschke Julian Friedrichs; jennifer 
Newrkla; Elisabeth Pink; 
Veronika Schmidinger; Iris 
Stromberger 

 

12. – 
15.10.2006 

Zürich, 
Schweiz 

Bühne S    
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Textos de recensões a encenações várias de Blaubart – Hoffnung der Frauen 
























































































