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7

Nota editorial

Campo Santo reúne textos em prosa de W. G. Sebald, morto 

em um acidente de carro em 14 de dezembro de 2001. Seu ro-

mance Austerlitz fora publicado pouco antes, e ele ainda não ha-

via começado um livro novo. No entanto, existia uma obra que 

nunca fora terminada. Em meados dos anos 1990, depois da pu-

blicação de Os anéis de saturno, em 1995, Sebald esboçou um li-

vro sobre a Córsega, que abandonou para escrever ensaios e se 

dedicar a Austerlitz. Recortes daquele projeto foram publicados a 

partir de 1996 como textos autônomos; em 2000, o escritor se 

serviu de um trecho mais longo para seu discurso de agradeci-

men to ao prêmio Heine de Düsseldorf. Os textos sobre a Córse-

ga, pela primeira vez reunidos e organizados cronologicamente, 

abrem o presente volume: “Pequena excursão a Ajaccio”; “Campo 

Santo”; “Os Alpes no mar” e, finalmente, a miniatura “La Cour de 

l’ancienne école” [O pátio da antiga escola]. Juntos, os quatro tex-

tos, que podem ser lidos separadamente, compõem um espectro 

incompleto do que poderia vir a ser o livro; seja como for, lidos 

em conjunto, eles surgem sob uma nova luz e se iluminam uns 
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aos outros. Do legado de Sebald, ainda não revisto e editado em 

sua totalidade, não sobraram trabalhos literários mais recentes. 

O projeto sobre Córsega é a última obra — nunca finalizada — 

de um escritor cuja trajetória foi precocemente interrompida.

A segunda seção deste volume apresenta o Sebald ensaísta e 

crítico. Já foram publicados dois livros com textos seus sobre lite-

ratura austríaca — Die Beschreibung des Unglücks [A descrição da 

infelicidade], de 1985; e Unheimliche Heimat [Pátria estranha], 

de 1991. A eles se acrescentam dois títulos mais recentes, Logis in 

einem Landhaus [Um lugar no campo] (1998) e Guerra aérea e 

literatura (1999), que traz o polêmico ensaio sobre Alfred An-

dersch. A evolução observada nesses volumes também se reflete 

nos treze ensaios organizados em ordem cronológica, anterior-

mente publicados em periódicos científicos, revistas literárias e 

suplementos culturais, e que agora vêm a público pela primeira 

vez em forma de livro. Os primeiros textos — o mais antigo, so-

bre Kaspar Hauser, de Peter Handke, é de 1975 — já revelam o 

interesse de Sebald por escritores (Peter Weiss, Jean Améry) e te-

mas (destruição, tristeza, lembrança) em torno dos quais sua obra 

literária girará, e mostram a apuração de um estilo próprio. Mas 

só os ensaios mais tardios — sobre Ernst Herbeck, Vladimir Na-

bokov, Franz Kafka, Jan Peter Tripp e Bruce Chatwin —, escritos 

a partir dos anos 1990 e publicados em simultâneo às narrativas 

Vertigem (1990), Os emigrantes (1992), Os anéis de Saturno e Aus‑

terlitz, abrem mão definitivamente das notas de rodapé, livram-se 

do fardo de referências eruditas e assumem o tom típico de Se-

bald. Em “Moments musicaux” e “Uma tentativa de restituição”, os 

discursos do escritor quando da abertura do Festival de Ópera de 

Munique e da Literaturhaus de Stuttgart, no ano de sua morte, o 

ensaísta já não pode mais ser descolado do escritor. Em seus últi-

mos escritos, Sebald põe em prática o que, já em 1993, ele admitiu 

em uma entrevista a Sigrid Löffler: “O meu meio é a prosa, não o 
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romance”. No final do volume, em seu discurso de admissão na 

Academia Alemã de Língua e Literatura [Deutsche Akademie für 

Sprache und Dichtung], o escritor relata um sonho em que, como 

já ocorrera com o poeta Johann Peter Hebel, ele é “desmascarado 

como traidor da pátria e impostor” — diante de tais temores, per-

cebeu como uma “inesperada forma de legitimação” ter sido acei-

to naquela instituição. Uma outra forma de legitimação, talvez 

menos inesperada e certamente não menos honrada, é a ampla 

recepção de seus livros entre os leitores e a seriedade com que 

suas ideias são discutidas.

Sven Meyer
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Pequena excursão a Ajaccio

Em setembro do ano passado, numa temporada de duas se-

manas de férias na ilha da Córsega, desci certa vez a costa oeste 

até Ajaccio num ônibus de linha azul, disposto a conhecer um 

pouco daquela cidade da qual sabia apenas que fora o berço do 

imperador Napoleão. Era um dia radiante e belo, as folhas das 

palmeiras da praça Marechal Foch balançavam levemente com a 

brisa do mar, um transatlântico branco estava ancorado no porto 

qual um grande iceberg, e eu deambulava pelas ruelas com a sen-

sação de estar livre e solto, adentrando aqui e acolá por aqueles 

átrios escuros que pareciam galerias subterrâneas, lendo com cer-

ta veneração os nomes de moradores desconhecidos nas caixas de 

correio de metal e tentando imaginar como seria se eu morasse 

numa daquelas fortalezas de pedra, dedicado até o fim da vida a 

só estudar o tempo passado e o tempo que decorre. Mas como 

ninguém consegue realmente ficar em silêncio consigo e como 

sempre temos de programar algo útil, a fantasia de passar alguns 

anos sem obrigações logo foi suplantada pela necessidade de 

preencher a tarde de alguma maneira; e assim, sem nem saber 
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como, pouco depois me vi no saguão de entrada do museu Fesch, 

munido de bloco de notas, lápis e ingresso.

Conforme verifiquei mais tarde no meu velho Guide Bleu, 

Joseph Fesch era filho de um segundo e tardio casamento da mãe 

de Letícia Bonaparte com um oficial suíço que servia em Gênova 

— portanto, tio postiço de Napoleão. No começo de sua carreira 

eclesiástica, Fesch ocupou um cargo sem importância em Ajaccio. 

Depois de assumir o arcebispado de Lyon e que o sobrinho o no-

meou encarregado geral junto à Santa Sé, Fesch se tornou um dos 

colecionadores de arte mais insaciáveis de seu tempo, numa épo-

ca em que o mercado esteve genuinamente inundado de pinturas 

e artefatos tomados de igrejas, conventos e castelos durante a Re-

volução Francesa, subtraídos aos emigrados e saqueados em cida-

des holandesas e italianas.

O objetivo de Fesch era nada mais nada menos que docu-

mentar, por meio de sua coleção particular, todo o processo da 

história da arte europeia. Não se sabe exatamente quantos qua-

dros ele chegou a possuir de fato. Supõe-se que o total tenha sido 

em torno de 30 mil. Entre as obras que, depois de sua morte em 

1838 e de diversas manobras de José Bonaparte, incumbido de 

cuidar do testamento, acabaram indo para o museu especialmen-

te construído em Ajaccio, há uma Madonna de Cosimo Tura, a 

Virgem sob uma guirlanda de Botticelli, a Natureza morta com ta‑

pete turco de Francesco Cittadini, os Frutos do jardim com papa‑

gaio de Spadini, o Retrato de um jovem com luva de Ticiano e ou-

tros quadros maravilhosos.

A obra que mais me encantou naquela tarde foi um óleo de 

Pietro Paolini, que viveu e trabalhou em Lucca no século xvii. 

Retrata uma mulher de seus trinta anos, sob um fundo negro que, 

apenas do lado esquerdo, adquire um tom castanho-escuro. Ela 

tem olhos grandes e melancólicos, e traja um vestido de cor no-

turna que mal se destaca da escuridão ao redor, sendo ele pratica-
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mente invisível mas bem presente em cada prega e cada drapeado. 

Traz um colar de pérolas em volta do pescoço. Seu braço direito 

segura, protetor, os ombros da filhinha, que está a sua frente e tem 

o corpo voltado para a borda do quadro, mas que dirige ao obser-

vador, num desafio silencioso, seu rosto sério, no qual lágrimas 

parecem ter acabado de secar. A menina usa um vestido verme-

lho-tijolo, bem como vermelha é a roupa do soldadinho de me-

nos de oito centímetros que ela estende em nossa direção, seja 

para lembrar o pai que partiu para o campo de batalha, seja para 

se defender de um eventual mau-olhado do espectador. Passei 

muito tempo diante daquele duplo retrato, nele enxergando, co-

mo me pareceu então, todos os insondáveis infortúnios da vida.

Antes de deixar o museu desci ao subsolo, onde está exposta 

uma coleção de mementos e itens de devoção napoleônicos. Abri-

dores de carta, sinetes, facas, caixinhas de tabaco ou de rapé deco-

radas com a efígie de Napoleão e suas iniciais, miniaturas de todos 

os parentes e da maioria dos descendentes, silhuetas e medalhões 

de biscuit, um ovo de avestruz decorado com uma cena egípcia, 

pratos de faiança coloridos, xícaras de porcelana, bustos de gesso, 

figuras de alabastro, um bronze de Bonaparte montado num dro-

medário e, sob uma campânula do tamanho de um homem, um 

casaco de uniforme semelhante a um fraque, com debruns ver-

melhos e doze botões de latão, roído pelas traças: L’habit d’un co‑

lonel des Chasseurs de la Garde, que porta Napoléon 1er [traje de 

coronel dos caçadores da guarda, usado por Napoleão i].

Há também diversas esculturas do imperador em pedra-sa-

bão e marfim, mostrando-o nas poses conhecidas e que, come-

çando por uma altura de uns dez centímetros, diminuem até se 

tornarem uma manchinha branca, quem sabe o ponto de fuga em 

que se extingue toda a história da humanidade. Uma dessas dimi-

nutas figuras mostra Napoleão depois de abdicar, sentado sur le 
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