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LÍNGUA,	PALAVRA	E	EXPERIÊNCIA	NO	POEMA	“MÁTRIA”,	DE	ROSE	

AUSLÄNDER	

LANGUAGE,	WORD	AND	EXPERIENCE	IN	THE	POEM	“MUTTERLAND”	BY	

ROSE	AUSLÄNDER	
	

Luiz	Carlos	Abdala	Junior1	

	
RESUMO:	O	presente	artigo	tem	como	objetivo	discutir	as	noções	de	língua,	palavra	e	experiência	a	
partir	de	um	poema	de	Rose	Ausländer.	Para	isso,	primeiramente	procura-se	estabelecer	uma	relação	
entre	a	experiência	histórica	da	autora	e	parte	de	sua	obra	poética.	Em	um	segundo	momento	serão	
trabalhados	os	desdobramentos	que	as	noções	de	língua	materna	e	palavra	tomam	para	Ausländer	em	
seu	poema	"Mátria"	("Mutterland).	Além	disso,	o	artigo	apresentará	traduções	do	próprio	autor.	
Palavras-chave:	poesia	de	língua	alemã;	exílio;	tradução.	
ABSTRACT:	This	paper	aims	to	discuss	the	notion	of	language,	word	and	experience	from	a	poem	by	
Rose	Ausländer.	To	do	that,	firstly	a	relationship	between	the	author's	historical	experience	and	part	
of	her	 lyrical	work	will	be	established.	 In	a	 second	moment,	 the	developments	 that	 the	notions	of	
mother	tongue	and	work	take	for	Ausländer	in	her	poem	"Mutterland"	will	be	discussed.	In	addition,	
the	paper	will	feature	translations	made	by	the	author	himself.	
Key-words:	German-language	poetry;	exile;	translation.	
	

	

1. INTRODUÇÃO	

	

Nascida	em	meio	a	fronteiras,	no	Império	Austro-Húngaro,	mais	precisamente	na	

região	 de	 Bucovina	 (entre	 o	 que	 hoje	 é	 a	 Romênia	 e	 a	Ucrânia),	 em	uma	 família	 de	

origem	judaica	da	comunidade	de	língua	alemã	da	região,	Rose	Ausländer	(1901-1988)	

é	um	dos	nomes	mais	 importantes	dos	poetas	de	origem	 judaica	que	escreveram	em	

                                                             
1	Bacharel	em	Letras,	UFPR.	
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alemão	da	assim	chamada	poesia	do	pós-guerra.	O	exílio	fez	frequentemente	parte	da	

vida	 da	 escritora,	 começando	 logo	 na	 Primeira	 Guerra	Mundial,	 quando	 sua	 família	

precisou	fugir	para	Viena,	retornando	a	Bucovina	depois	da	guerra.	A	Bucovina	do	pré-

guerra	foi	um	território	plurilinguístico	eleito	como	motivo	poético	e	tratado	em	sua	

obra	lírica	como	uma	espécie	de	sonho	idílico2.	Com	o	fim	do	Império	Austro-Húngaro,	

Ausländer	parte	para	os	Estados	Unidos,	onde	se	casa	e	obtém	a	cidadania	americana.	

Retorna	a	Bucovina	poucos	anos	depois,	devido	ao	fim	do	casamento,	mas	logo	no	final	

dos	 anos	 de	 1920	 volta	 para	 Nova	 Iorque.	 Depois	 disso,	 ainda	 retorna	 à	 Europa,	

permanecendo	em	Chernivtsi	e,	em	seguida,	em	Bucareste	até	1939.	Devido	à	crescente	

ameaça	 nazista,	 parte	 para	 os	 Estados	 Unidos	 novamente,	 porém	 precisa	 voltar	 à	

Europa	 poucos	meses	 depois	 devido	 ao	 adoecimento	 da	mãe.	 Em	 1941,	 os	 nazistas	

invadem	a	região	de	Bucovina	e	Ausländer	sobrevive	aos	tempos	de	horror	escondendo-

se	em	guetos	no	antigo	bairro	judeu	da	cidade.	Em	1946,	consegue	partir	novamente	

para	os	Estados	Unidos,	onde	se	estabelece	por	cerca	de	20	anos	e	corta	relações	com	a	

lírica	moderna	alemã,	deixando	não	só	de	ler	a	poesia	contemporânea	em	alemão	como	

também	de	escrever	no	idioma,	passando	a	compor	em	inglês.	Vivendo	em	Nova	Iorque,	

tem	contato	com	nomes	da	poesia	moderna	em	língua	inglesa,	como	Marianne	Moore	e	

Williams	Carlos	Williams.	Apenas	no	final	dos	anos	de	1950,	volta	a	escrever	em	alemão,	

porém	a	escrita	não	é	mais	a	mesma,	e	leva	as	marcas	dos	eventos	da	segunda	metade	

do	 século	 XX.	 Em	 1967,	 retorna	 definitivamente	 à	 Europa,	 mas	 não	 a	 Bucovina,	

decidindo	por	se	assentar	na	Alemanha,	mais	precisamente	na	cidade	de	Düsseldorf,	

onde	permanece	escrevendo	até	a	sua	morte,	no	ano	de	1988.	

Deter-me	 brevemente	 na	 biografia	 da	 autora	 não	 tem	 apenas	 o	 sentido	 de	

apresentar	 um	 nome	 relativamente	 ainda	 desconhecido	 ao	 público	 brasileiro,	 mas	

também	o	de	iluminar	um	traço	caro	ao	pensar	a	obra	de	Ausländer:	as	redes	e	relações	

entre	 escrita	 e	vida.	Não	meramente	a	produção	 literária	enquanto	reflexo	direto	de	

                                                             
2	Ver,	por	exemplo,	os	poemas	da	sessão	Grüne	Mutter	Bukowina	em	Ausländer	(2012).	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

ABDALA	JR,	L.	C..	Língua,	palavra...	 273 

uma	vida,	como	seria	pressuposto	partindo	de	uma	chave	de	leitura	biográfica,	mas	de	

pensar	a	literatura	enquanto	também	uma	vivência,	isto	é,	como	parte	constitutiva	da	

experiência	 subjetiva	 e	 histórica	 do	 sujeito	 que	 escreve,	 tal	 como	 para	 a	 própria	

Ausländer	 escrever	 era	 o	 caso	 de	 sobreviver	 (AUSLÄNDER,	 2012).	 Forma-se,	 assim,	

uma	conexão	entre	escrita	e	vida,	na	literatura,	que	não	reduz	a	composição	literária	ao	

exercício	autobiográfico,	mas	a	torna,	nessa	perspectiva,	um	elemento	mesmo	da	vida	e	

da	vivência,	 isto	é,	uma	forma	de	vida,	ou	melhor,	uma	forma	da	vida.	Helmut	Braun	

(2012,	p.	291),	um	dos	principais	organizadores	do	trabalho	deixado	pela	autora,	diz	

em	uma	nota	editorial	no	fim	da	coleção	dos	seus	poemas:	“Todos	os	poetas	criam	a	

partir	de	 suas	vidas.	Mas	uma	 ligação	 tão	estreita	 entre	vida	 e	obra	em	Ausländer	 é	

extraordinário,	raro,	talvez	singular.”3	

Poderíamos	 assumir	 que	 parte	 da	 poesia	 de	 Ausländer	 toma	 forma	 no	

atravessamento	entre	a	 literatura	e	 a	experiência.	Tal	 é	o	poema	“Ich	vergesse	nicht”	

("Eu	não	me	esqueço")	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	237),	abaixo	transcrito	e	traduzido,	que	

tematiza	como	a	vida	estrangeirizante	não	começou	na	Segunda	Guerra	Mundial,	mas	é	

bastante	anterior	e	remonta,	basicamente,	às	condições	de	existência	ao	longo	do	século	

XX	para	as	populações	judaicas	de	Bucovina,	assim	como	também	à	própria	experiência	

individual	da	autora,	traduzindo,	em	certo	sentido,	este	contato	com	o	mundo	frente	à	

possibilidade	 do	 esquecimento	 individual	 e	 coletivo.	 Desta	 forma,	 a	 escrita	 adquire	

também	 o	 sentido	 da	 rememoração	 e	 da	 criação	 de	modos	 de	 resistência.	 O	 ato	 de	

escrever	aparece	em	Ausländer	para	além	de	mera	extensão	da	identidade,	mas	como	

meio	de	criação	da	própria	identidade,	isto	é,	não	apenas	rememora	o	território	de	sua	

infância	e	descreve	eventos	relativos	à	perda	da	pátria,	da	língua,	da	família	e	demais	

consequências	do	exílio	e	da	perseguição	que	 tiveram	tamanho	 impacto	em	sua	vida	

subjetiva,	mas	também	os	reconstrói	e	lhes	atribui	sentido	a	partir	da	criação	artística.	

                                                             
3	 “Eine	 so	enge	Verknüpfung	von	Leben	und	Werk	wie	bei	Rose	Ausländer	 ist	 aber	ungewöhnlich,	
selten,	vielleicht	einmalig.”	(2012,	p.	291).	Ao	longo	de	todo	o	artigo,	são	de	minha	autoria	as	traduções	
ao	português	das	citações	acompanhadas	de	nota	em	língua	estrangeira.		
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Ich	vergesse	nicht	
	
Ich	vergesse	nicht	
	
das	Elternhaus	
die	Mutterstimme	
den	ersten	Kuß	
die	Berge	der	Bukowina	
die	Flucht	im	ersten	Weltkrieg	
das	Darben	in	Wien	
die	Bomben	im	zweiten	Weltkrieg	
den	Einmarsch	der	Nazis	
das	Angstbeben	im	keller	
den	Arzt	der	unser	Leben	rettete	
das	bittersüße	Amerika	
	
Hölderlin	Trakl	Celan	
	
meine	Schreibqual	
den	Schreibzwang	
noch	immer	

Eu	não	me	esqueço4	
	
Eu	não	me	esqueço	
	
da	casa	dos	pais	
da	voz	da	mãe	
do	primeiro	beijo	
dos	montes	de	Bucovina	
da	fuga	na	primeira	guerra	
da	penúria	em	Viena	
das	bombas	na	segunda	guerra	
da	invasão	nazista	
do	tremor	no	porão	
do	médico	que	salvou	a	nossa	vida	
da	agridoce	América	
	
Hörderlin	Trakl	Celan	
	
minha	aflição	em	escrever	
a	obsessão	em	escrever	
de	novo	e	de	novo	

	

Nessa	direção,	o	escrever	não	é	aqui	 apenas	ato	de	registro,	mas	 também	uma	

possibilidade	de	testemunho	que	ganha	o	sentido	de	criação	e	formação	identitária	e	

subjetiva.	 Em	outro	 poema,	 intitulado	 “Wer	 bin	 ich”	 ("Quem	 sou	 eu")	 (AUSLÄNDER,	

2012,	p.	228),	esta	relação	é	aprofundada,	colocando-se	em	questão	a	possibilidade	da	

invenção	de	qualquer	unidade	subjetiva	(eu)	sem	a	escrita:	

	

Wer	bin	ich	
	
Wenn	ich	verzweifelt	bin	
schreib	ich	Gedichte	
	
Bin	ich	fröhlich	
schreiben	sich	die	Gedichte	
in	mich	
	

Quem	sou	eu	
	
Em	desespero,	
eu	escrevo	poemas	
	
Quando	contente,	
os	poemas	se	escrevem	
em	mim	
	

                                                             
4	As	traduções	dos	poemas	de	Ausländer	são	minhas.	
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Wer	bin	ich	
wenn	ich	nicht	
schreibe	

Quem	sou	eu	
Quando	não	
escrevo	

	

Escrever,	necessário,	presente;	mas	após	a	perseguição	nazista	e	o	exílio,	em	qual	

língua?	

	

2. LÍNGUA,	PALAVRA	E	EXPERIÊNCIA	

	

A	partir	da	 experiência	 do	exílio	 e	 da	Shoah,	 a	possibilidade	 da	 construção	de	

qualquer	identidade	de	acordo	com	as	noções	unívocas	e	tradicionais	de	pátria,	língua	

e	identidade	torna-se	inviável	para	Ausländer.	A	noção	de	lar,	do	alemão	Heimat,	traduz-

se	em	nostalgia	e	um	tanto	de	idealismo	daquela	Bucovina	anterior	à	guerra	ou,	para	a	

autora,	anterior	à	própria	Primeira	Guerra	Mundial.	Após	este	ponto	os	territórios	se	

transformam	e	são	abalados.	A	experiência	do	exílio	tem	como	consequência	anos	a	fio	

passados	 nos	 Estados	 Unidos	 e	 o	 retorno	 à	 Europa	 para	 a	 Alemanha,	 e	 não	 para	

Bucovina,	assim	como	a	hesitação	com	a	qual	a	língua	alemã	será	tomada	por	Ausländer	

em	 sua	 escrita,	 que	 é	 identificada	 por	 ela	 mesma,	 como	 aponta	 Silvia	 Aparecida	

Nauroski	 (2007),	 como	 a	 língua	 dos	 assassinos.	 Neste	 cenário,	 o	 escrever	 aparece	

enquanto	território	possível,	enquanto	forma	de	existência	e	habitação.	No	breve	ensaio	

intitulado	“Tudo	pode	ser	motivo”	(2012,	p.	10	e	11),	Ausländer	tenta	se	aproximar	do	

papel	 que	 a	 escrita	 teria	 em	 sua	 vida,	 dizendo	 em	 certo	momento:	 “Escrever	 é	 uma	

pulsão.	O	poeta,	o	romancista	deve	se	alimentar,	se	mexer,	descansar,	pensar,	sentir	e	

escrever	—	escrever,	o	que	seus	pensamentos	e	sua	fantasia	prescrevem.”5	

Escrever,	como	colocado,	tem	aqui	os	traços	de	uma	pulsão,	ou	seja,	é	também	

algo	que	está	além	do	nível	meramente	consciente	daquele	que	escreve.	Para	Ausländer,	

                                                             
5	 “Schreiben	 ist	 ein	 Trieb.	Der	 dichter,	 der	 Schriftsteller	muß	 essen,	 sich	 bewegen,	 ruhen,	 denken,	
fühlen	 und	 schreiben	—	 schreiben,	 was	 seine	 Gedanken	 und	 Einbildungskraft	 ihm	 vorschreiben.”	
(AUSLÄNDER,	2012,	p.	10	e	11).	
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após	o	exílio,	voltar	a	escrever	em	alemão,	sua	língua	materna	e	ao	mesmo	tempo	língua	

dos	 assassinos,	 torna-se	 especialmente	 difícil.	 Não	 à	 toa	 a	 poeta	 decide,	 por	 anos,	

escrever	em	inglês.	Sobre	este	retorno	ao	alemão,	anota	Irene	Aron	(2001):	

	
A	vivência	dos	crimes	cometidos	em	nome	da	Alemanha	bloqueou,	conforme	dito,	
um	refúgio	inquestionável	na	língua	materna,	que	se	torna	a	língua	dos	assassinos.	
A	morte	da	mãe	desencadeou,	por	assim	dizer,	a	ruptura	do	cordão	umbilical	que	
unia	 a	 poeta	 à	 mãe	 e,	 por	 associação,	 à	 língua	 materna.	 O	 reencontro	 desta	
restabelece	 igualmente	 o	 reencontro	 com	 as	 origens,	 intimamente	 ligadas	 ao	
conceito	de	mãe.	O	alemão	veio	à	tona	novamente,	porém,	aquilo	que	deveria	ser	
dito	requeria	uma	rearticulação.	(ARON,	2001,	p.	287).	

	

A	nova	linguagem	poética	afirmada	por	Aron	é	entrevista	a	partir	da	chave	de	uma	

reinvenção	pessoal	e	 identitária.	A	palavra	aqui	(ou	como	a	pesquisadora,	no	mesmo	

artigo,	 em	 sentido	 metonímico	 a	 toma,	 a	 língua)	 parece	 ter	 o	 sentido,	 então,	 de	

habitação,	de	um	território	possível	de	 experiência.	A	palavra	permanece.	No	poema	

“Mutterland”	("Mátria")	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	227),	do	mesmo	período,	o	cruzamento	

entre	 língua	materna	e	exílio	 é	especialmente	sublinhado.	E	é	sobre	este	poema	que	

gostaria	aqui	de	me	deter.	

	

Mutterland	
	
Mein	Vaterland	ist	tot	
sie	haben	es	begraben	
im	Feuer	
	
Ich	lebe	
in	meinem	Mutterland	
Wort	

Mátria	
	
Minha	pátria	morreu	
a	enterraram	
no	fogo	
	
Eu	vivo	
na	minha	mátria	
Palavra	

	

Mutterland,	aqui	traduzido	por	Mátria6,	assume	especial	importância	quando	se	

procura	pensar	os	desdobramentos	da	sensível	relação	entre	exílio	e	língua	na	autora.	

                                                             
6	 Gostaria	 de	 agradecer	 especialmente	 aos	 comentários	 de	 Guilherme	 Gontijo	 Flores,	 que	 me	
auxiliaram	na	escolha	deste	título.	
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Isto	não	apenas	porque	em	duas	estrofes	poderia	se	dizer	que	a	cada	uma	dessas	noções	

é	dada	relevância,	mas	também	porque	como	resultado	deste	cruzamento	resulta	um	

importante	 conceito	 que	 já	 foi	 sublinhado	 em	 outros	 trabalhos7:	 a	Wortheimat	 [lar-

palavra]	em	Ausländer,	isto	é,	a	palavra	que,	na	condição	do	exilado,	torna-se	o	território	

possível	da	experiência	e	do	assentamento.	Tal	como	comenta	Aron	(2001):	

	
A	 poeta	 torna-se	 uma	 espécie	 de	 arquiteta	 das	 palavras,	 construindo	 para	 si	
mesma	 um	 mundo	 interior	 e	 preservando	 uma	 essência	 intocável	 num	 “lar-
palavra”,	“Wortheimat”.	“O	“lar-palavra”	torna-se	o	único	lugar	confiável	onde	se	
pode	 recolher.	 Os	 algozes	 nazistas	 não	 só	 destruíram	 os	 judeus,	 destruíram	
também	uma	 cultura	 secular.	 Contudo,	 não	 conseguiram	destruir-lhes	 a	 língua,	
transformada	então	em	pátria	que	os	nômades	da	época	totalitária	preservaram	
como	um	bem	permanente	 e	 carregavam	 consigo	 onde	 quer	 que	 estivessem.	A	
língua	permanece,	ferida,	conspurcada,	mas	viva.	O	reencontro	da	língua	materna	
de	 seus	 anos	 de	 infância	 e	 juventude	 restabelece	 para	 Rose	 o	 reencontro	 das	
origens,	simbolizadas	pelo	conceito	de	mãe.	Advém	dessa	reflexão	a	concepção	do	
conceito	“mátria-palavra.”	(ARON,	2001,	p.	290).	

	

Ao	 ser	 perguntada	 sobre	 o	 que	 restava	 da	 Alemanha	 antes	 de	 Hitler,	 Hannah	

Arendt	 prontamente	 respondeu	 “O	 que	 resta	 é	 a	 língua”8.	 No	 mesmo	 sentido	

compreende-se	a	 experiência	de	Rose	Ausländer:	 a	 língua	é	o	que	resta,	 ainda	que	o	

retorno	 a	 tal	 língua	 não	 se	 dê	 imediatamente,	 mas	 precise	 passar	 por	 uma	

“rearticulação”.	Como	apontou	Victor	Klemperer	(2009)	logo	após	o	fim	da	guerra,	o	

período	 nazista	 estabeleceu	 não	meramente	 uma	 instituição	 de	 poder	 apartada	 dos	

meios	 sociais,	 mas	 promoveu	 uma	 educação	 dos	 sentidos	 que	 teve	 a	 língua	 como	

propulsora	 de	 seus	 objetivos.	 Klemperer	 anota	 como	 vários	 termos,	 abreviações,	

expressões,	foram	massivamente	utilizadas	no	período	nazista,	tal	como	também	outras	

palavras	mudaram	a	sua	conotação.	Assim,	o	autor	mostra	como	a	própria	língua	alemã	

não	passou	ao	largo	do	horror	do	período	e	foi	frequentemente	instrumentalizada	pelos	

nazistas	para	disseminar	os	seus	propósitos.	Nesse	ponto,	é	importante	sublinhar	como,	

                                                             
7	Ver	em	ARON,	2001.	
8	Ver	em	CASSIN	(2013).	
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ainda	que	o	que	restasse	para	Ausländer	no	exílio	fosse	a	língua,	jamais	poderia	ser	a	

língua	nazista,	isto	é,	os	contornos	que	a	língua	alemã	adquiriu	no	período	e	que	foram	

tão	bem	explorados	por	Klemperer.	

Em	"Mutterland"	("Mátria"),	a	morte	da	Vaterland	[pátria]	cede	lugar	à	vida	da	

Mutterland	[mátria],	que	renasce	não	mais	em	um	Estado,	reino,	nação	ou	em	território	

geográfico,	mas	na	Wort	[palavra],	lugar	onde	o	leben	[viver]	se	torna	então	possível.	A	

partir	 da	 interpretação	 de	 Aron	 (2001),	 a	 Wort	 corresponde	 à	 língua	 materna	

[Muttersprache],	que	em	sua	relação	com	o	sujeito,	leva	o	nome	da	mãe,	acentuando	a	

relação	umbilical	entre	sujeito	e	língua/mãe.	Nota	Aron	que	seria	esta	língua	da	mãe	o	

lugar	onde,	após	a	morte	da	pátria,	 torna-se	o	 território	do	possível	para	Ausländer.	

Nesse	sentido,	vale	ressaltar	que	a	noção	de	Vaterland	foi	correntemente	utilizada	nos	

discursos,	orais	ou	escritos,	do	período	nazista.	Exemplo	disso	são	bordões	tais	como	

“Alles	für	das	Vaterland”,	feito	o	que	está	inscrito	em	um	sino	recentemente	encontrado	

e	retirado	de	uma	igreja	no	vilarejo	de	Herxheim,	noticiado	por	diferentes	portais	de	

notícia9.	 Assim,	 a	 partir	 da	 conotação	 nacionalista	 e	 chauvinista,	 e	 nesse	 caso,	

especialmente	 hitlerista	 de	 Vaterland	 no	 período	 nazista,	 o	 poema	 abre	 diferentes	

camadas	de	sentido,	projetando	esta	morte	como	não	apenas	a	destruição	de	Bucovina	

pelos	nazistas,	território	de	infância	pré-nazista,	mas	também	como	a	impossibilidade	

de	qualquer	identificação	à	noção	de	Vaterland	a	partir	da	conotação	que	esta	palavra	

adquire	no	período.	

Anota	Sylvia	Molloy	(2018)	que,	logo	após	a	morte	do	pai,	falante	de	inglês,	a	mãe	

de	 Elias	 Canetti	 submete	 o	 filho	 ao	 aprendizado	 do	 alemão,	 língua	materna	 dela.	 A	

necessidade	profunda	da	mãe	de	comunicar-se	em	alemão,	agora	com	o	filho,	traduz-se	

em	 língua	 da	 intimidade	 desta	 relação.	 Para	 Ausländer,	 o	 alemão,	 língua	materna	 e	

língua	 da	 mãe,	 é	 também	 a	 língua	 de	 um	 território	 da	 infância.	 Porém,	 nesse	

                                                             
9	 Disponível	 em	 <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47406871>.	 Acesso	 em	 01	 ago.	
2019.	
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entrecruzamento	de	lugares	sensíveis	da	experiência,	e	ainda	que,	como	afirma	Irene	

Aron	(2001),	para	a	poeta	o	alemão	tenha	precisado	de	uma	rearticulação,	até	que	ponto	

o	retorno	à	língua	de	antes	pode	significar	um	lugar	seguro	de	habitação?	À	noção	de	

“cordão	 umbilical”,	 que	 “unia	 a	 poeta	 a	 mãe	 e,	 por	 associação,	 à	 língua	 materna”,	

invocada	na	reflexão	de	Aron	(2001,	p.	287),	implica	uma	relação	maternal,	original,	e	

no	limite,	natural	do	sujeito	com	a	sua	própria	língua	materna.	Tal	como	fruto	de	sua	

mãe,	como	um	bebê	por	ela	alimentado	através	do	cordão	umbilical	ao	longo	dos	meses	

de	gestação,	é	a	relação	deste	sujeito	com	sua	língua	materna	que,	após	o	exílio,	sofre	a	

ruptura	do	cordão	umbilical	que	a	ela	o	ligava.	Voltar	a	escrever	em	alemão	após	o	exílio	

seria,	 prossegue	 a	 pesquisadora,	 “o	 reencontro	das	origens,	 simbolizadas	 pela	mãe”.	

Nesse	sentido,	o	reencontro	com	a	língua	seria	o	reencontro	do	lugar	natural	do	sujeito,	

e	é	esse	o	sentido	da	Wortheimat	[lar-palavra].	

Porém,	 por	 outro	 ângulo,	 não	 seria	 possível	 entrever,	 nesse	 processo,	 um	

estranhamento	do	próprio	sujeito	em	relação	à	sua	língua?	Na	afirmação	de	Ausländer	

de	que	o	alemão	teria	se	tornado	a	língua	dos	assassinos10,	assim	como	a	própria	decisão	

por	escrever	anos	a	fio	poesia	apenas	em	inglês,	se	entrevê	uma	hesitação	da	poeta	com	

a	sua	própria	língua	materna,	com	esse	próprio	lugar	da	“habitação”	(ou	de	“lar”).	Tal	

língua,	o	alemão,	língua	da	infância,	dos	tempos	pré-hitleristas,	dos	poetas,	da	filosofia	

e	da	mãe	é	designada	enquanto	língua	que,	também,	tentou	matá-la.	Nesse	cenário,	a	

relação	 sujeito-língua	 materna	 é	 desvelada	 como	 uma	 relação	 não-essencialista,	

abalando	concepções	unívocas	e	naturalizantes	da	relação	do	eu	com	a	sua	língua	(ou	

como	aqui	pensado,	o	seu	lugar	de	habitação);	a	língua	materna	torna-se,	então,	uma	

possibilidade	 de	 inventar	 (CASSIN,	 2013).	 Nessa	 direção	 também	 parece	 refletir	

Jacques	Derrida	(2016)	quanto	à	sua,	também,	conturbada	relação	com	o	francês:	

	

                                                             
10	 Vale	 ressaltar	 o	 quanto	 esta	 caracterização	 ecoa	 diretamente	 o	 binômio	 de	 Paul	 Celan	 sobre	 o	
alemão:	Muttersprache-Mördersprache	(língua	materna-língua	assassina).	(SIMÕES,	2018,	p.	16).	
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Mas	dir-me-ão,	não	sem	razão,	que	é	sempre	assim	a	priori	—	e	para	quem	quer	que	
seja.	 A	 língua	 dita	materna	 não	 é	 nunca	 puramente	 natural,	 nem	 própria,	 nem	
habitável.	Habitar,	eis	um	valor	bastante	desorientador	e	equívoco:	não	se	habita	
nunca	o	que	se	está	habituado	a	chamar	habitar.	Não	há	habitat	possível	sem	a	
diferença	deste	exílio	e	desta	nostalgia.	Sem	dúvida.	É	demasiado	sabido.	Mas	não	
resulta	daqui	que	todos	os	exílios	sejam	equivalentes.	A	partir,	sim,	a	partir	desta	
margem	 ou	 desta	 derivação	 comum,	 todos	 os	 expatriamentos	 permanecem	
singulares.	(DERRIDA,	2016,	p.	106).	

	

Desdobrando	sua	reflexão,	Derrida	(2016,	p.	99)	entrevê	um	velho	fantasma	que	

não	esperava	pelas	“mães	barriga	de	aluguel”	ou	a	“procriação	assistida”	na	ideia	de	que	

se	 sabe	naturalmente	 quem	é	 a	mãe,	 e	 como	 fantasma	 identifica	 aí	 a	 língua	materna	

enraizada	à	Lei.	Porém,	por	outro	lado,	na	esteira	da	entrevista	de	Hannah	Arendt11,	há	

também	 o	 recalcamento	 da	 língua	 materna,	 consequência	 de	 um	 esquecimento	 da	

língua	que	Arendt	(1964	apud	DERRIDA,	2016,	p.	100-101)	assume:	“Pode-se	esquecer	

a	língua	materna,	é	verdade.	Tenho	exemplos	disso	à	minha	volta.	Essas	pessoas	falam	

aliás	bem	melhor	do	que	eu	as	línguas	estrangeiras”.	E	o	que	nomeia	este	recalcamento?	

O	interlocutor	pergunta-lhe	então	se	este	esquecimento	da	língua	materna	não	é	

a	“consequência	de	um	recalcamento”.	Arendt	aprova:	sim,	o	esquecimento	da	língua	

materna	é,	efetivamente,	o	efeito	de	recalcamento.	Poder-se-ia	talvez	dizer,	para	além	

desta	 formulação	 arendtiana:	 reside	 aí	 o	 lugar	 e	 a	 própria	 possibilidade	 do	

recalcamento	por	excelência.	Arendt,	sabe-se,	designa	então	Auschwitz	como	o	corte,	

como	 o	 lugar	 cortante,	 o	 gume	 do	 recalcamento:	 “Sim,	 frequentemente.	 Fiz	 essa	

experiência	ao	pé	de	certas	pessoas	de	modo	absolutamente	perturbante.	Sabe,	o	que	

foi	decisivo,	foi	o	dia	em	que	ouvimos	falar	de	Auschwitz.”	(DERRIDA,	2016,	p.	101).	

Neste	cenário,	em	que	a	 língua	materna	é	fantasma	e	não	corresponde	mais	ao	

lugar	seguro,	precisa-se	continuar	escrevendo,	pois	como	afirma	a	própria	Ausländer	

(2012,	p.	7):	“as	palavras	me	ditam:	escreva-nos”12.	Mas	em	qual	língua	escrever?	Para	

                                                             
11		Famosa	entrevista	de	Hannah	Arendt	a	Günter	Gaus	em	1964,	na	qual	temas	referentes	ao	exílio,	à	
perseguição	aos	judeus	pela	Alemanha	nazista	e	à	língua	materna	são	discutidos.	Citada	acima	na	nota	
9.	
12	“Wörter	mir	diktieren:	schreib	uns.”	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	07).	
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prosseguir	 a	 especulação,	 evitando	 redundâncias	 e	 possíveis	 paradoxos,	 pode	 ser	

produtivo	pensar	em	um	deslocamento	da	associação	da	noção	da	Wortheimat	à	língua	

[Sprache],	 projetando-a	 para	 a	 palavra	 [Wort]	 mesma,	 anterior	 a	 qualquer	 língua,	

anterior	 à	 noção	 de	 línguas.	 Aí	 pode	 então	 residir	 o	 potencial	 da	 noção	 da	Wort,	

traduzida	no	poema	por	“palavra”,	assim	endossando	tal	significado.	É	na	palavra,	e	aqui	

tomando	os	contornos	da	palavra	poética,	que	se	encontra	a	casa,	a	possibilidade	de	

habitação:	 o	 lugar	 é	 a	 própria	 escrita.	 Ainda	 no	 ensaio	 supracitado	 (2012),	 escreve	

Ausländer	sobre	a	sua	relação	com	a	escrita	no	período	da	guerra:	

	
Chernivtsi	1941.	Nazistas	ocupam	a	cidade,	permanecem	até	o	começo	de	1944.	
Gueto,	miséria,	horror,	trens	da	morte.	Todos	os	anos	encontrávamos	amigos,	às	
escondidas,	 geralmente	 sob	 risco	 de	 vida,	 para	 ler	 poemas.	 Na	 insuportável	
realidade	existiam	dois	comportamentos:	ou	se	entregar	ao	desespero,	ou	mover-
se	 para	 outra	 realidade,	 a	 espiritual.	 Nós,	 judeus	 condenados	 à	 morte,	 éramos	
inefavelmente	necessitados	de	alívio.	E	enquanto	muitos	de	nós	esperávamos	pela	
morte,	alguns	moravam	nas	palavras-sonho.	Nosso	abrigo	dos	sonhos	no	meio	do	
desabrigo.	Escrever	era	vida.	Sobrevivência.	(AUSLÄNDER,	2012.	p.	09).13	

	

Resistindo	nos	guetos	da	região,	Ausländer	encontrava-se	com	interlocutores	da	

época	 para	 realizar	 leituras	 e	 discutir	 literatura	 e	 poesia.	 Desses	 encontros,	 a	 poeta	

conheceu	o	também	conterrâneo	Paul	Celan14.	Neste	contexto,	a	escrita	dá-se	no	signo	

da	 sobrevivência	 e	 da	 sobrevida15.	 Chama	 especialmente	 a	 atenção	 a	 invocação	 das	

                                                             
13	“Czernowitz	1941.	Nazis	besetzen	die	Stadt,	blieben	bis	zum	Frühjahr	1944.	Getto,	Elend,	Horror,	
Todestransporte.	In	jenen	Jahren	trafen	wir	Freunde	uns	zuweilen	heimlich,	oft	unter	Lebensgefahr,	
um	Gedichte	zu	lesen.	Der	unerträglichen	Realität	gegenüber	gab	es	zwei	Verhaltensweisen:	entweder	
man	gab	sich	der	Verzweiflung	preis,	oder	man	übersiedelte	in	eine	andere	Wirklichkeit,	die	geistige.	
Wir	 zum	 Tode	 verurteilten	 Juden	 waren	 unsagbar	 trostbedürftig.	 Und	 während	 wir	 den	 Tod	
erwarteten,	 wohnten	 manche	 von	 uns	 in	 Traumworten	 —	 unser	 traumatisches	 Heim	 in	 der	
Heimatlosigkeit.	Schreiben	war	Leben.	Überleben.”	(AUSLÄNDER,	2012,	p.	09).	
14	Paul	Celan	(1920-1970),	também	nascido	em	Bucovina,	é	um	dos	mais	importantes	poetas	do	pós-
guerra.	
15	Deslocando	o	sentido	imediato	e	pensando	a	posição	de	Überleben	(Sobrevivência)	a	de	Leben	[vida]	
na	citação,	é	possível	visualizar	no	uso	da	preposição	“über”	junto	ao	substantivo	“Leben”	o	sentido	de	
algo	que	está	em	uma	posição	acima	da	vida	ou	para	além	da	vida,	ao	mesmo	tempo	também	como	
algo	que	 fala	 sobre	 essa	vida,	 isto	é,	uma	sobrevida.	Poderíamos	entender	essa	 sobrevida	 tanto	no	
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Traumworter	[palavras-sonho],	isto	é,	é	na	palavra,	na	Wort,	que	se	dá	uma	das	opções	

de	 refúgio	 destas	 existências	 perseguidas.	 Ausländer,	 felizmente,	 pôde	 sobreviver	 e	

transformar	 a	 experiência	 em	 sobrevida.	 Tal	 como	 os	 nazistas	 destruíram	

(“enterraram”,	 tal	 como	 no	 poema	 acima	 traduzido)	 livros	 e	 territórios	 no	 fogo,	 a	

possibilidade	da	existência	para	os	poetas	do	pós-guerra	e	do	exílio	se	deu	construindo	

a	Mutterland	em	outro	lugar:	na	palavra	mesma.	Distinguindo-se	da	lei	da	Vaterland	que	

tudo	assassina.	

	

Ausländer	está	longe	de	ser	a	única	poeta	ou	escritora	em	que	a	perda	da	terra,	

da	pátria,	pela	experiência	histórica,	é	uma	fenda	que	não	mais	pode	ser	fechada.	Caso	

similar	ao	de	Ausländer	é	o	de	Emma	Kann,	judia	nascida	em	Frankfurt	am	Main	que	

deixou	a	Europa	em	1942	para	também	ir	aos	Estados	Unidos.	Sua	obra	lírica	é	recheada	

de	 motivos	 que	 não	 podem	 ser	 separados	 de	 seus	 trajetos	 de	 vida.	 O	 seu	 poema	

"Heimkehr	 zur	 deutschen	 Sprache"	 (KANN,	 1986)	 ("Retorno	 para	 a	 língua	 alemã")	

demonstra	 mais	 do	 que	 um	 simples	 retorno	 sem	 consequências,	 mas	 tematiza	 o	

regresso	para	a	língua	materna	como	o	regresso	para	o	próprio	como	estrangeiro,	ou	

nas	palavras	de	Ottmar	Ette	(2018,	p.	52),	“Trata-se	muito	mais	de	um	regresso	à	língua,	

que	 se	 tornou	 estrangeira	 e,	 ainda	 assim,	 simultaneamente	 converte-se	 no	 local	

verificável,	habitável,	de	uma	terra	apátrida.”	

	

Heimkehr	zur	deutschen	Sprache	
	
Wenn	ich	zur	deutschen	Sprache	
[zurückkehre,	
Ist	es	nicht	die	Sprache,	die	ich	[kannte,	
Als	ich	dies	Land	verließ.	
Noch	füge	sich	Worte	zu	Sätzen	
Wie	damals,	wie	immer.	

Retorno	para	a	língua	alemã16	
	
Se	eu	retorno	para	a	língua	alemã	
Não	é	a	língua	que	eu	conhecia,	
Quando	deixei	este	país,	
Ainda	palavras	se	amoldam	em	frases	
Como	antigamente,	como	sempre.	
Mas	as	fontes,	das	quais	as	palavras	

                                                             
sentido	da	continuação	da	existência,	quanto	no	desdobramento	do	sujeito	no	mundo	que	a	escrita	
proporciona,	isto	é,	os	rastros	do	sujeito	perseguido.	
16	Tradução	de	Rosani	Umbach,	Dionei	Mathias,	Teruco	Arimoto	Spengler.	Ver	em	ETTE	(2018,	p.	52).	
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Doch	die	Quellen,	aus	denen	die	[Worte	
steigen,		
Die	unsichtbaren,	haben	sich	verändert,	
Altes	Gestein	zerfiel.	
Taten,	Leiden,	Gedanken	
Schufen	ein	neues	Geröll.	
Regen	fällt	nieder.	
Wasser	steigt	wieder	empor	
Durch	veränderte	Schichten	

[emergem,	
As	invisíveis,	se	modificaram.	
Velhas	rochas	ruíram.	
Ações,	sofrimento,	pensamentos	
Criaram	um	novo	cascalho.	
Chuva	deságua.	
Águas	tornam	a	subir	
Através	de	camadas	alteradas.	

	

Se	para	Arendt	(1964	apud	CASSIN,	2013),	após	o	exílio,	a	língua	é	o	que	resta,	ela	

também	não	permanece	inalterada.	Tanto	quanto	em	sua	história,	enquanto	parte	de	

sua	evolução	e	também	a	partir	dos	modos	como	é	apropriada	e	instrumentalizada	pela	

ideologia,	 como	mostra	 Klemperer	 (2009),	 ela	 também	muda	 no	 que	 diz	 respeito	 à	

relação	do	sujeito	exilado	com	ela.	A	língua	materna	é,	nesses	casos,	uma	língua	que	se	

tornou	 estrangeira,	 e	 já	 não	 é	mais	 a	 língua	 que	 se	 conhece.	 Além	disso,	 o	 apátrida	

retorna	 à	 língua	 materna,	 que	 se	 tornou	 estrangeira,	 também	 ele	 mesmo	 como	

estrangeiro,	 desnaturalizando	 uma	 relação	 antes	 dita	 pelo	 signo	 do	 materno.	 Se	 o	

regresso	à	língua	(materna	e	que	se	tornou	estrangeira),	como	afirma	Ette	(2018)	sobre	

o	poema	de	Kann,	é	como	um	regresso	ao	verificável,	habitável,	de	uma	terra	apátrida,	

a	 língua	 torna-se	 ela	 mesma	 território	 possível	 de	 experiência,	 de	 vivência	 e	

assentamento.	Porém,	tal	território	não	deixa	de	ser	atravessado	pela	incerteza	e	pela	

hesitação,	 pois	 “as	 fontes/das	 quais	 as	 palavras	 emergem/as	 invisíveis/se	

modificaram”	(KANN	apud	ETTE,	2018),	e	a	língua	materna,	tornada	língua	estrangeira,	

convertida	em	território	habitável	do	exilado,	é	também	território	estrangeiro,	e	não	

mais	o	lugar	de	nostalgia	da	vida	antes	do	exílio.	Assim,	a	língua	também	não	é,	em	si,	

um	lugar	de	segurança.	Como	aqui	explorado	no	poema	“Mátria”,	nessa	relação	da	poeta	

Ausländer	com	uma	língua	materna	que	é	assassina,	é	a	palavra	mesma	que	toma,	então,	

o	primeiro	plano,	e	que	se	 torna	o	 lugar	da	sobrevivência	e	da	criação.	Não	no	mero	

sentido	da	segurança	que	poderia	se	pressupor	de	um	local	de	sobrevivência,	mas	no	
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sentido	do	potencial	de	testemunho,	de	vivência,	de	invenção	e	sobrevida	que	há	nesta	

relação	com	a	palavra	e	com	a	escrita.	Nesse	sentido,	procuro	demonstrar	de	que	forma,	

tal	 como	 neste	 poema	 de	 Kann,	 pensar	 a	 noção	 de	 língua,	 de	 palavra	 e	 pátria	 em	

Ausländer	é	uma	possibilidade	de	refletir	sobre	a	palavra	e	as	incessantes	relações	que	

com	ela	construímos,	que	ultrapassam	o	sentido	meramente	instrumental	do	seu	uso.	
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