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Primeira Publicagdo'.Em Der Sturm,1, 1910, versSo revisada, em O. Kokoschka: Dramen
und Bilder,Leipzig,1913, vers6o revisada posteriormente, em Der bre-
nende Dornbusch; Morder Hoffiung der Frauen,Leipzig,1917.

Primeira Montagem: Garten Theater der Kunstschau [Garden Theatre, Intemational Art Exhi-
bitionl, Vienna,4 de julho de 1909.

A pega se passa na antig0idade pr6-
hist6rica e mostra o embate das duas

forgas elementares de Eros e Thana-
tos (Amor e Morte), corporificadas
aqui em um Homem e uma Mulher
arquetipicos. O cenario 6 dominado
pelas representagOes simb6licas do

sexo masculino e feminino: uma tor-
re e umajaula. O Homem e a Mulher
encontram-se no neutro primeiro
plano e sAo imediata e irresistivel-
mente atraidos um pelo outro. Suas

emogdes sdo reverberadas nas trocas
orat6rias entre os dois coros de guer-
reiros e mulheres que acompanham
os protagonistas.

O Homem procura estabelecer sua
domindncia sobre a mulher e impri-
me-lhe uma marca corn o seu signo.
Mas a Mulher liberta-se e fere-o com
uma faca. Enquanto os coros de

guerreiros e mulheres celebram nfp-
cias orgi6sticas, o Homem d trans-
portado pata a torre cercada de gra-

des e mantido em cativeiro na jaula.

A Mulher festeja sua vit6ria sobre "o
animal selvagem que agora trago
domado nessa jaula". Lascivamente
pressiona seu corpo contra o dele,

mas a grade da jaula impede sua uni-
do. Quando ela decide abrir a jaula e

tornar'se sua esposa, ele n6o a procu-
ra mais como amante, mas como
uma figura materna oferecendo-lhe
paz e quietude. Essa inversdo de pa-
pdis evoca medo na mulher: "Voc€
est6 me enfraquecendo... est6 ten-
tando me abater! Eu o capturei -mas estou em seu poder!" A mulher,
uma vez que assumiu uma posigSo

dominante sobre o Homem, perde o
controle. Ele abre o port6o, toca a
Mulher moribunda que afundou no
chdo, e sai, matando a todos que se

interpdem em seu caminho.

A pega foi escrit4 segundo Kokos-
chka escreveu em sua autobiografia,
como "um meio de expressar minha
atitude para com o mundo" e como
"um antidoto ao torpor que, na maior
das vezes, experimenta-se no teatro
de hoje." Embora enraizada em ex-
periCncias profundamente pessoais, a
pega tambdm reflete o interesse de

Kokoschka em culturas pr6-
hist6ricas e nos processos civllizato-
rios. Ele admite ter sido profunda-
mente influenciado pelo estudo de

Bachofen sobre o matriarcado, mas

tambdm h6 influ€ncias de Freud e

Weininger e dos dramaturgos We-
dekind, Strindberg e Claudel. A pega



expressa a compreensAo de Kokos-
chka sobre o tema "Eros e Thanatos"
e de suas visdes "do segredo que jaz
al6m da vida e da morte" (My Ltfu) .

Em outro texto autobiogrdftco, Vom
Erleben, assim descreve o tema da
pega: "Na minha primeira pega eu
ofendi a inconsci€ncia de nossa civi-
Iizagilo patriarcal antecipando a id6ia
de que o homem 6 mortal e a mulher
imortal, e que somente um assassino
poderia tentar reverter esse fato b6si-
co no mundo moderno".

O approach de Kokoschka ao teatro
era o de um pintor, n6o o de um po-
eta. Ao inv6s de usar linguagem
dram6tica convencional, ele compde
imagens teatrais que conferem ex-
pressdo visual a seus temas e id6ias.
O esbogo original de 1907 operava
apenas com imagens c6nicas e quan-
do a pega foi produzidapelaprimeira
vez em 1.909, as falas ditas pelos ato-
res foram escritas apenas um dia an-
tes da estrdia. A primeira edigdo, em
Der Sturm, foi ilustrada por quatro
xilograwras, e em todas as versdes
as rubricas ocupavam mais espago
que os di6logos. As falas sdo com-
postas de acordo com principios
pictdricos. O texto ndo adere a regras
de gram6tica ou de sintaxe. Assim
como um pintor organiza as cores e
formas numa tela, o didlogo refne as

palavras segundo suas qualidades
auditivas e associagdes semdnticas.
Os padrdes ritmicos da fala chocam-
se com o fluir melodioso de vogais
suaves e consoantes; grupamentos de
sons rascantes s6o contrapostos a
frases cantaroladas. O tratamento

coreogrdfico dos gestos e movimen-
tos cont6m contradigdes semelhantes.
As qualidades cindticas oscilam entre
movimentos angulares, agressivos e
vigorosos e poses suaves, fluidas,
solenes ou puramente decorativas.

O tema da batalha dos sexos e

transmitido muito mais por meio de
impressdes sensoriais do que pela
hist6ria ou psicologia do persona-
gem. Os personagens s6o emanag6es
do inconsciente e expressam as con-
tradigdes inatas da alma humana. E
portanto apropriado definir e explo-
rar o topos numa esfera atemporal e

n6o tocalizada. O cenario prd-
hist6rico combina com a tragddia
universal das relag6es entre os sexos.
Mas a pega n6o lida apenas com o
conflito do principio masculino e
feminino. Ela mostra tamb6m seres
humanos numa situagdo existencial
onde suas forgas libidinosas e vitais
est6o envolvidas numa batalha com
suas inclinag6es espirituais e cultu-
rais. E a luta da mente com a mate-
ria, do corpo com o espirito, dos de-
sejos carnais com as aspiragdes espi-
rituais que anima ambos os protago-
nistas.

A Mulher possui tragos de Pentessi-
l6ia, Rainha das Amazonas, e de uma
Valquiria, mas tambdm aparece

como a Grande Mde e 6 retratada no
cartaz da montagem de 1909 como a
Virgem Maria numa atitude de pietd.
O Homem, por sua vez, 6 o Principe
Guerreiro cuja paix6o, como a de
Cristo, conduz a um renascimento de
suas propens6es pacifistas. Em am-
bos os protagonistas se d6 uma luta



pela predominfurcia de suas respecti-
vas clualidacles. Essas forgas oposito-
ras recetrellr unla represetrtagdo sinr-
bolica nas imagens do sol e da lua (o
principio ativo e luminoso versus os

poderes passivos e misteriosos das

trevas), e nas cores vermelho e azul
(os inst.intos vitais versus os espiritu-
ais: o bratrco significarrdo a aus6ttcia

de antbos, i.e., morte). Mais que

identificar Homem e Mulher com Llln

ou outro simbolo, Kokoschka vO os

dois principios como que se mistu-
rando em variaveis proporgdes em

cada ser ltuutano.

No cartaz de 1909 v€-se lua e sol em
posigdes idOnticas. Mas o tel6o da

montagetn de 1917, uutna refbr6ncia
ao final da pega, revela o sol eclip-
saudo a lua. Aqui o hotnenr est6 vin-
culado ao sitnbolo do sol, dos pode-

res civilizat6rios e espirituais. Sua

arnradura e azul, encluanto as roupas

das rrrulheres sdo vertnelhas e sells

movimeutos ^ possueln qualidades

lbrterneute anitnalescas. Pord,lu essa

distribuigdo aparentemente tradicio-
nal de papeis sexuais e contradita
pelo cartaz onde o corpo escarlate do

moributtdo descansa na brancura de

giz da figura da Mullter. Utna possi-

vel interpretagdo 6 que o Homent,

escravizado pelos poderes da came,

deve mclmer, deixatrdo a Mulher sem

vida. Sem elc. A liguragfio da pielit
vincula o hotnem a Cristo (assim

corno o talho ern seu ventre e o canto

do galo, na pega). Depois de levan-
tar-se da tumba ele redime a Mulher
atravds de seus poderes espirituais.
Mas prirneiro ela tem de atrattdonar

seu corpo. Sua destruigdo fisica e ulll
ato de libertagdo espiritual. O assas-

sino 6 a unica esperanQa para a Mu-
lher.

Uma itrterpretag6o tdo linear pode

encontrar alguma iustificativa lla
primeira versdo editada da peqa (que

documenta a prirneira montagem),
rnas n6o em qualcluer das edigdes

subsequentes. Como Kokoschka es-

tava desenvolvendo sua teoria de arte

ele tornou o significado da pega ntais
aberto e contraditdrio. O simbolisuro
tomou-se mais ambiguo, e nenhuma
solugfio para a batalha dos sexos t:

olbrecida ao final da peqa. Em cada

versdo Kokoschka autnentava a res-

ponsabilidade do leitor/espectador no

sentido de encontrar seu proprio si-
gnificado da pega e de desenvolver
uma resposta pessoal aos problemas

levzurtados pelo dratna.

-Gtinter 
Berghaus


