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ENEASROMAN DE HEINRICH VON VELDEKE
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mafaldasofiagomes55@gmail.com

Resumen
Este artículo pretende reflexionar sobre la relación entre madre e hija contenida
en Eneasroman de Heinrich von Veldeke, problematizando los conceptos de
identidad y de alteridad. La toma de estatuto de madre ocupen a menudo papeles
secundarios, los enredos confirman la necesidad de su figuración, levantándose
una hipótesis explicativa para el conciencia relativa a la historicidad de la
maternidad alertó sobre la posibilidad del análisis de figuras maternales.
Aunque en la literatura medieval alemana las figuras en usufructo del destaque
conferido a la esposa de Latinus y Lavinia en el texto en cuestión.
Palabras clave: Eneasroman, Heinrich von Veldeke, Germanistica, Maternidad,
Alteridad

Abstract
This article aims to reflect on the relation between mother and daughter depicted
in Eneasroman of Heinrich von Veldeke, problematizing the concepts of identity
and alterity. The awareness about the historicity of motherhood had alerted to
the possibility of analyzing maternal. Although in the German medieval literature
the figures who usufruct of the status of mother frequently occupy secondary
roles, the plots confirm the necessity of its figuration. I raise an explanatory
hypothesis for the prominence conferred to the wife of Latinus and Lavinia in
the text in question.
Keywords: Eneasroman, Heinrich von Veldeke, German Studies, Motherhood,
Alterity
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A problematização do conceito de maternidade, questão apenas
recentemente considerada pertinente para o mundo académico, tem
partido sobretudo de duas premissas elementares a partir das quais
o discurso científico, nas diferentes disciplinas, tem discorrido: 1)
maternidade enquanto fenómeno empírico, ligado à experiência subjetiva
e pessoal do feminino; 2) maternidade enquanto instituição, produzida e
organizada socioculturalmente. Este segundo ponto é particularmente
importante para a compreensão do rumo que o estudo das questões de
maternidade tem tomado: se complexo é o sentido do termo instituição
e plurívoca a sua utilização no contexto das ciências sociais, unânime
parece ser todavia a consciência de que se tratará de um conjunto de
normas/regras, crenças e valores regulares centrados em necessidades
relevantes e recorrentes que estruturam as interações sociais de formas
particulares, de que são exemplo a família e as estruturas de parentesco,
a estratificação social, o sistema económico, a forma de governo, a
educação e a religião, havendo habitualmente uma dimensão de sanção
que assegura o equilíbrio e a manutenção da instituição.1
Compreender a maternidade enquanto instituição significa, então, têla enquanto expressão de um conjunto de normas/regras, fundada num
conjunto de crenças e valores necessários à manutenção da ordem num
determinado contexto social ligado a uma condicionante espácio-temporal
específica. Esta perspetiva é todavia uma constatação relativamente
recente. O pressuposto ancestral a partir do qual a maternidade seria
uma manifestação inata do ser-se feminino2, compreendida como fenómeno
natural, imutável, de âmbito privado, afastado das esferas político-culturais,
é substituído pela tomada de consciência da sua historicidade, que muito se
deve aos movimentos feministas e de New Left que desafiaram a separação
do social e do natural, do público e do privado, transformando tópicos
como família, sexualidade e, naturalmente, maternidade em questões de
âmbito político, passíveis por isso de serem questionadas e estudadas.
A maternidade é então contemplada no âmbito do circunstancial, do
plástico, do variável, transportando mensagens codificadas relativamente
a etnia, classe social, género e sexualidade, epistemologia e ordem política,
representando, por isso, a sociedade que a emanara. A compreensão
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1

Sobre o conceito de instituiçao ver HODGSON, G. M. “What are Instituitions?”. Journal of Economics Issues.
Oxfordshire: Taylor & Francis, 2006, vol. XL/no. 1, pp. 1-25 e VOSS, T. R. “Institutions”. En: Neil SMELSER
e Paul BALTES (coord.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, vol. 11. Amsterdam,
Paris, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo: Elsevier, 2001, pp.7561-7566.

2

A compreensão da maternidade enquanto fenómeno natural teria resultado sobretudo de abordagens ligadas à
biologia e à psicanálise, que tinham o ser-se mãe como condição necessária do ser-se mulher.
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da maternidade enquanto instituição teve como consequência natural
a tomada de consciência das suas potencialidades enquanto objeto de
estudo, o que muito de deve à fundamental obra de Adrienne Rich Of
Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, publicada pela
primeira vez em 1976, na qual a autora alerta, na edição de 1986, quanto
ao grande silêncio no qual estaria mergulhada esta questão: “There
was [aquando da primeira publicação] virtully nothing being written on
motherhood as an issue”.3
Desde então têm sido muitos os contributos no sentido de
compreender os termos em que se celebra este fenómeno, o que é
testemunhado pelo número de publicações ligadas ao tema no início dos
anos 80, de que é exemplo O Amor Incerto: História do Amor Maternal
do século XVII ao século XX por Elisabeth Badinter, obra fundamental
para desmistificar a compreensão do amor maternal como emoção inata.
A exploração académica desta questão tem-se constituído por reflexões
provenientes de diferentes áreas do saber, dominadas sobretudo por uma
ótica feminista, apresentando-se como campo de estudo verdadeiramente
interdisciplinar, para o qual contribuem perspetivas oriundas das ciências
naturais, da psicologia, da antropologia, da sociologia, da história, da
filosofia, dos estudos de religião e, naturalmente, da literatura.4
Marianne Hirsch publica, em 1989, Mother/Daughter Plot: Narrative,
Psychoanalysis, Feminism, onde, através da psicanálise, procura
compreender de que forma a ficção produzida por mulheres representa a
formação de sujeitos femininos dentro de estruturas familiares. Apesar
das obras estudadas muito se afastarem no tempo de Eneasroman
de Heinrich von Veldeke, este texto de Hirsch reveste-se de grande
importância, quer pela metodologia utilizada, quer pelas conclusões com

3

RICH, A. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: W. W. Norton &
Company London, 1995, p. ix.

4

Sobre as áreas científicas sobre as quais é problematizada a relação entre mãe-filha/filha-mãe cf. HIRSCH, M.
“Mothers and Daughters”. Signs. Chicago: The University of Chicago Press, 1981, pp. 202-203: “The study of
mother-daughter relationships situates itself at the point where various disciplines become feminist studies, as
well as at the point where the feminist areas of a number of disciplines intersect: sociology, where it concentrates
on sex-role differentiation, where it attempts to distinguish between the individual and the roles she has to assume,
and where those roles are studied in relation to their social determinants; anthropology, where it examines theories
of matriarchy and their validity, matrilineal social organizations, matrilocal residence, and the effects of these
different kinship structures on gender configurations and power distributions; religious studies, where it seeks
evidence for a mother-goddess and attempts to develop a female-centered spirituality; history, where it examines
the private stories of women’s lives in journals, letters, and autobiographies that document family relationships;
philosophy, where it challenges the dominant Western dualistic thought that banishes woman into the position of
nature to man’s culture, matter to man’s spirit, emotion to man’s reason, object to man’s subject; and psychology
and literary criticism, where the focus is so specific and where the points of intersection are so numerous that they
demand detailed analysis.”
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esta comprometida, na medida em que trabalha questões de semelhança/
diferença e continuidade/ descontinuidade entre mães e filhas.
Já nos anos 90, deve começar por mencionar-se a importante
obra de Georges Duby e de Michelle Perrot História das Mulheres, que,
igualmente orientada segundo uma perspetiva feminista e no trilho do
caminho aberto pela história das “mentalidades”,5 dedica um volume
ao estudo do papel da mulher no período medieval, numa perspetiva
historiográfica e sociológica. São muitos os investigadores que nesta
participam, salientando-se Claudia Opitz, autora do capítulo “O
quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)”,6 onde no subcapítulo “Maternidade e Sentimento Maternal” procura contextualizar a
importância de maternidade no final do período medieval, sublinhando o
seu elementar papel na manutenção de uma descendência,7 apresentando
também conclusões quanto à experiência empírica de ser-se mãe neste
período da história.
Na senda de obra de Rich, surge, em 1991, The oldest vocation:
christian motherhood in the middle ages de Clarissa W. Atkinson, onde,
mediante o pressuposto de que a maternidade seria uma instituição, se
procurara refletir como é que esta é construída, como se desenvolvem
e proclamam as suas ideologias, quais os critérios que definem a boa e
a má maternidade, quem os definiu e qual contexto do seu surgimento,
aplicado ao período medieval.8 A análise obedece a uma cronologia,
pelo que é traçada uma história da maternidade desde o tempo dos
primeiros cristãos (no qual a maternidade não tinha ainda adquirido a
aura de redenção desenvolvida nos séculos seguintes),9 passado pelo
reconhecimento da importância da hagiografia para o conhecimento da
realidade empírica das questões de maternidade, a par da perspetiva
médica, que, de algum modo, contrabalançava com a literatura didática e
homilética altamente desfasada da realidade a que se referia, distinguindo
concetualmente maternidade biológica e maternidade espiritual,10
valorizando-se esta última, expulsando a mulher votada ao casamento
5

DUBY, Georges; PERROT, M. (coord.). História das Mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições
Afrontamento, 1990, p. 7.

6

OPITZ, C. “O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1200-1500)”. En: Georges DUBY e de Michelle
PERROT (coord.), História das Mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, pp.
353-435.

7

OPITZ, C. “O quotidiano da mulher…”, p. 379.

8

ATKINSON, C. W. The Oldest Vocation: Christian Motherhood in the Middle Ages. Cornell: Cornell University
Press, 1991, p. ix.

9

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 22.

10
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ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 63.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

Mães e filhas: reflexões sobre caminho e desvio...

e à maternidade biológica das esferas do heroísmo,11 que culminará no
culto mariano nos séculos XI e XII.12 Nos últimos séculos da Idade Média,
a maternidade biológica, muito em consequência da proliferação do culto
às santas-mães e da ideia de sofrimento a estas associada, aproxima-se
da santidade, permitindo mesmo a união mística com Deus, desfazendose desta forma o velho desprestígio.13 Seguidamente, Atkinson traça
uma breve história da instituição da maternidade até aos nossos dias,
detendo-se sobretudo nas implicações da reforma para a compreensão
deste tópico numa perspetiva teológica.14 Apesar da tónica desta obra não
ser especificamente sobre textos literários nem sobre as especificidades
do funcionamento desta instituição no espaço europeu de língua alemã,
o seu carácter introdutório, dentro do seu âmbito tão específico, é
particularmente útil à compreensão da maternidade no período medieval,
ajudando a perceber a figuração de certas personagens com o estatuto
de mães no seio de diferentes textos do período clássico alemão, onde se
inclui o texto de Veldeke.
No que se refere ao estudo da maternidade em relação à literatura
medieval alemã, com exceção de “Kriemhild and Clytemnestra - sisters
in crime or independent women?” de Ida H. Washington e de Carol
E.W. Tobol em The Lost Tradition (1980), pouco havia sido dito sobre a
maternidade na literatura alemã medieval até aos anos 90.
Em 1991, surge a dissertação de doutoramento Studien zur Mutterolle
in den mittelhochdeutschen Groβepen des zwölften und dreizehnten
Jahrhunderts15 de Lydia Miklautsch, que começa exactamente por
sublinhar a carência de fontes medievais para o apuramento de conclusões
relacionadas com a vivência da maternidade neste período, dificultando
o trabalho daqueles investigadores que se debatem com esta temática.16
Todavia, ainda que a produção científica especificamente ligada a esta
questão seja, de facto, escassa, a literatura alemã medieval é rica em
figurações de maternidade. A introdução da dimensão afetiva na relação
entre mães e filhos/filhas (ligada, como mostrava Atkinson, ao papel de
Maria como mãe de Jesus) teve como consequência o tratamento desta

11

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 100.

12

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 143.

13

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 193.

14

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 235.

15

MIKLAUTSCH, L. Studien zur Mutterrolle in den mittelhochdeutschen Großepen des zwölften und dreizehnten
Jahrhunderts. Erlangen: Palm und Enke, 1991.

16

MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, pp. 8-9.
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questão pela iconografia e pela literatura secular, problematizandose, a este nível, os conflitos, problemas e sentimentos envolvidos no
estabelecimento desta relação, o que é verificável pela importância
atribuída à infância dos heróis, tornando evidente a pertinência do
estudo desta temática. Miklautsch explora, noutra perspetiva, em 1994,17
a construção da figura da mãe através da análise das conversas entre
mães e filhas em Tristan de Gottfried von Strassburg e Eneasroman de
Veldeke, estabelecendo ainda um paralelo com a lírica de Neidhart. Seguese, no mesmo ano, “Wie ihre Mütter? ’Zur männlichen Inszenierung
des weiblichen Streitsgesprächs in Neidharts Sommerliedern” de Ingrid
Bennewitz18, onde se problematiza a voz da mãe na lírica de Neidhart
numa perspetiva de gender.
Segue-se, em 1996, Geliebte Mütter - Mütterliche Geliebte.
Rolleninszenierung in höfischen Romanen de Claudia Brinker-von der
Heyde, onde a investigadora, concentrada nas figuras com estatuto de mãe
no romance cortês, dá conta da influência do culto mariano na figuração
destas personagens, alertando para a importância da interpretação
alegórica do Cântico dos Cânticos, que deixa perceber Sulamita como
Maria, e que justifica o cunho erótico, de fundo mariano, presente neste
género literário.
No mesmo ano, surge a coleção de dezanove ensaios Medieval
Mothering, editada por John Carmi Parsons and Bonnie Wheeler, que, ao
invés de se focar na maternidade, biologicamente pensando, dá conta do
processo do ser-se mãe: “nurturant behavior”. Aqui, Patricia Ann Quattrin
dedica um interessante ensaio a Herzeloyde, principal mãe esboçada em
Parzival de Wolfram von Eschenbach. A abordagem desta obra, apesar da
multiplicidade de objetos que retoma é particularmente relevante para a
reflexão quanto às construções metafóricas de maternidade, úteis a uma
visão do geral do fenómeno neste período da história da cultura.
Em 1997 surge Mothers and Daughters in Medieval German
Literature19 de Ann Marie Rasmussen, que, ligada mais directamente
ao pensamento feminista de Rich, concentrando-se exclusivamente nas
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17

MIKLAUTSCH, L. “Mutter-Tochter-Gespräche. Konstituierung von Rollen in Gottfrieds Tristan und Veldekes
Eneide und deren Verweigerung bei Neidhart”. En: Helmut BRALL (coord.), Personenbeziehungen in der
mittelalterlichen Literatur. Düsseldorf: Droste Verlag, 1994, pp. 89-107.

18

BENNEWITZ, I. “‘Wie ihre Mütter?’Zur männlichen Inszenierung des weiblichen Streitsgesprächs in Neidharts
Sommerliedern”. En: Rolf BRÄUER y Angela BADER (coord.), Sprachspiel und Lachkultur: Beitrage zur
Literatur- und Sprachgeschichte. Stuttgart: Heinz, 1994, pp. 178-193.

19

RASMUSSEN, A. M. Mothers and daughters in medieval German literature. New York: Syracuse University
Press, 1997.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

Mães e filhas: reflexões sobre caminho e desvio...

relações entre mães e filhas, constata que apesar da inegável presença
destas na literatura alemã medieval, exemplificada, a título de exemplo,
pelo grande número de conversas entre mães e filhas, a literatura crítica
não tem prestado a devida atenção à análise desta relação.20 Rasmussen
analisa as obras canónicas onde, no seu entender estas relações seriam
mais amplamente exploradas, nomeadamente Eneasroman de Heinrich
von Veldeke, Nibelungenlied, Kudrun, Tristan de Gottfried von Straβburg,
Die Winsbeckin, a poesia de Neidhart, o dístico Stiefmutter und Tochter
e ainda o texto (não tão canónico) Leben der Gräfin Yolanda von Vianden
de Bruder.21

*

Esta introdução demorada permite finalmente apresentar o objeto
sobre o qual recairá a minha análise. Proponho-me refletir acerca das
especificidades da figuração da personagem maternal, a rainha, e
consequentemente sobre a sua filha, Lavinia, em Eneasroman de Heinrich
von Veldeke, primeiro romance cortês escrito em médio-alto-alemão, texto
paradigmático do século XII, surgido provavelmente entre 1170 e 1190,
construído a partir da Eneida (c. 29-19 a.C.) de Vergílio e do texto Roman
d’Eneas (c. 1160), escrito num dialeto vernacular francês.
O texto clássico apresentara-se ao mundo antigo como mecanismo
ideológico a partir do qual se queria ver legitimado o império estabelecido.
Eneas é apresentado como herói fundador de um grande império, a partir
do qual se confundem numa mesma dinastia troianos e de latinos.
No século XII retoma-se o interesse pelas matérias clássicas,
nomeadamente pela temática troiana e pelo destino de Eneas, justificandose a renascida popularidade da Eneida, considerada como modelo literário
a ser imitado e como fonte histórica da guerra de Tróia e da fundação
de Roma, cujo enredo se revestia de profunda significação alegórica.22

20

RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. xi.

21

Esta revisão da bibliografia disponível sobre a questão da maternidade enquanto objeto de estudo será
desenvolvida na dissertação final do meu projeto de investigação doutoral, financiado pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/117850/2016) a respeito de construções de maternidade na literatura em médioalto-alemão dos séculos XII e XIII, cujo corpus é constituído por vários textos, nomeadamente pelo texto de
Veldeke sobre o qual incide o presente artigo.

22

GERRITSEN, W.; MELLE, A. G. A dictionary of medieval heroes: characters in medieval narrative traditions
and their afterlife in literature, theatre, and the visual arts. Trad. por Tanis GUEST. Woodbridge: The Boydell
Press, 1998.
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Paralelamente circulava na antiguidade tardia uma tradição pela qual
Eneas era tido como traidor e como parte responsável pela derrota de
Tróia, proveniente de textos como Ephemeris belli Troiani (ca. Séc. IV),
atribuído a Dictys Cretensis, e De excidio Troiae historiam (ca. Séc. V-VI),
atribuído a Dares Phrygius. Porém, era a versão de Vergílio que encontrava
aceitação entre os intelectuais e retóricos cristãos, como Claudianus,
Corippus e, mais tarde, Bernardo Silvestre. A imagem positiva de Eneas
fez-se de tal forma importante em diferentes momentos da Idade Média
que o próprio Carlos Magno é tido como segundo Eneas, de acordo com o
texto épico do século VIII Karolus Magnus et Leo papa.
Neste contexto de apreciação da matéria troiana, surgem a partir do
texto de Vergílio, o Roman d’Eneas, de autor desconhecido, seguindo-se
Eneasroman de Heinrich von Veldeke. O tratamento da matéria antiga foi
todavia mediado pelas preocupações da cultura que a reproduzia, pelo
que a partir da épica nacional do império romano fez-se um romance
medieval estilizado onde se dão conta de façanhas de cavaleiros e barões
nas antigas mãos da fortuna e de Vénus, decorridas em espaço de guerra,
mas também em contexto de corte, secundarizando-se as preocupações
legitimistas presentes no texto clássico em prol de uma nova temática, o
amor: a Minne. É precisamente aqui que primeiramente devemos deter a
nossa atenção.
A questão amorosa não representa grande preocupação da Eneida,
considerando-se as exigências temáticas belicistas ligadas às obrigações
de género literário no qual se integrava, o que é atestado pela reduzida
expressão dos episódios referentes a Lavinia. A grande diferença entre o
texto de Virgílio e as versões medievais do texto justifica-se no destaque
conferido à temática amorosa, destaque este sugerido pelo texto em francês
antigo e pronta e amplamente aprofundado por Veldeke, assinalado, a
título de exemplo pela ampliação da importância do episódio de Dido,
facilmente conquistada pelo herói, opondo a figuração desta ao ênfase
que se atribui a Lavinia, com quem a concretização amorosa se fez mais
difícil,23 bem como pela introdução de monólogos e diálogos a respeito
da questão amorosa, mesclando-se elementos provenientes de Ovídio
capazes de motivar psicologicamente os acontecimentos épicos.
Se certa é a tónica do texto francês a respeito da questão amorosa, com
Veldeke estabelece-se um modelo de perceção desta emoção, impondo-se
um novo paradigma de representação, refletindo-se quanto à natureza,
23
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GERRITSEN, W.; MELLE, A. G. “A dictionary of medieval…”, p. 46.
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sintomas e tipologia do fenómeno amoroso. Interessante é porém que
este processo reflexivo se faça por via da tematização do conflito entre
mãe e filha, cuja relação de animosidade por causa do objeto do amor da
segunda serve de gatilho narrativo a partir do qual se tratará a questão
do caminho e do desvio, respetivamente.
No sentido de definir a minha compreensão de caminho e de
desvio, servir-me-ei dos conceitos de identidade e de alteridade, fazendo
equivaler ao caminho a noção de Self, um eu, e ao desvio a noção de Other,
um outro. Brian Treaner, em Aspects of Alterity, na senda da explicação
de Jean-François Lyotard, recupera o conceito de Grande Narrativa.24 A
Grande Narrativa deixa-se definir como uma compreensão do mundo como
uma totalidade coerente e unitária de sentido. Em tempos imemoriais,
o conhecimento era conquistado através da transmissão de narrativas
míticas e lendárias: uma montanha estava precisamente onde estava
porque determinado animal mítico ali a havia pousado. Esta narrativa não
servia apenas como explicação da montanha, mas como legitimação desse
conhecimento a partir do qual se instituía uma identidade, a perspetiva
de um caminho a seguir. Perante o surgimento de um elemento estranho,
the Other, o desvio, a Grande Narrativa vê-se perante a necessidade de
estabelecer uma relação com este elemento desconhecido. Esta relação
poderá levar à integração e à amizade, bem como à exclusão e à hostilidade.
E cito Treanor:
Anything unknown—that is, anything foreign, novel, surprising, disturbing,
or otherwise resistant to the neat categories of the Narrative—challenges
the comprehensiveness of the Narrative. Grand Narratives will not tolerate
otherness; their motto is ‘‘a place for everything and everything in its place.25

As grandes religiões do mundo feudal funcionavam como instâncias
de legitimação de relações de poder, pelo que o Cristianismo, responsável
pela escrita da Grande Narrativa do período medieval no Ocidente,
instituíra que as mães, como montanhas, estavam onde estavam porque
determinado animal mítico ali as havia pousado: a place for everything
and everything in its place. Esta Grande Narrativa, dominada por uma
ideologia orientada e criada pelo masculino, identificara o homem como
Self, como um eu, e a mulher como um Other, um outro. Tendo alteridade
como qualquer coisa que não encontra lugar na nossas categorias de
compreensão ajuda a compreender o porquê de se ter elegido a mulher
24

TREANOR, B. Aspects of Alterity: Levinas, Marcel, and the Contemporary Debate. New York: Fordham
University Press, 2006, p. 2.

25

TREANOR, B. „Aspects of Alterity…“, p. 2.
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como Outro, especialmente se consideramos a proveniência dos Grandes
Escritores desta Grande Narrativa: nos primeiros séculos do Cristianismo,
os padres do deserto, monges ascetas, exilados, desprovidos de acesso ao
feminino, conotaram o corpo da mulher com uma materialidade suja;26
estes padres foram substituídos por aqueles votados ao monasticismo,
onde, igualmente sem acesso ao feminino, se continuou a escrever esta
Grande Narrativa constituída por largos capítulos a respeito do papel a
ser representado pela mulher na sociedade, o que, desde logo, ilustra
o fosso entre a proveniência da narrativa, o homem, e o seu objeto, a
mulher.27
O surgimento do novo paradigma de sensibilidade que relaciona
desejo sexual com sofrimento apaixonado no século XII caracteriza-se
desde logo pela exigência da mulher como Outro:
It is no accident that lengthy and subtle characterizations of noble women
and the conventions of a new discourse of erotic longing should enter
German literature hand-in-hand, as it were. Whether fantasized, fetishized,
chastised or idealised, woman, the “opposite sex”, is constructed as the
indispensable “other” in a new discourse on erotic attraction and suffering
that contributes to the advance of such vernacular genres as courtly love
poetry and Arthurian romance and leaves its mark on such diverse areas of
knowledge as the lore of medicine, religious thought, and the practise and
writing of piety.28

A alteridade representada pelo feminino pode assumir distintos papeis
temáticos, entre os quais se contam aqueles representados por mães de
filhas, nomeadamente de filhas que se constituirão futuras esposas dos
protagonistas da narrativa. Ora, considerando a exigência moral que se
cobra à futura esposa do herói, rapidamente compreendemos que estas
serão, neste contexto, boas representações do Self, da identidade, do
caminho. Por outro lado, considerando-se a imprescindibilidade de um
vilão na narrativa, as suas mães, constituem-se habitualmente como
Other, como alteridade, como desvio.

*

Ainda que não se queira aqui fazer uma análise comparatista entre
os texto clássico e aquele de Veldeke, fará talvez sentido ter em conta o
contexto de apresentação da personagem da rainha nos dois textos.
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26

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, pp. 23-63

27

ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, pp. 64-100

28

RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 30.
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No texto clássico, a inimizade da Rainha, designada Amata no texto
clássico, para com os troianos, nomeadamente por Eneas, é sugerida por
Juno e por Alecto. Esta última, carregada de serpentes venenosas, deixa
que um exemplar do réptil se esconda no seio da rainha, penetrando-lhe
o coração com um sopro viperino, alastrando-se ao corpo inteiro, como
uma faixa viscosa que lhe transtorna os sentidos e lhe ateia fogo aos
ossos.29 Amata, tomada então de assalto pelo efeito do veneno, dirigese a Latinus, sancionando a sua hospitalidade para com o estrangeiro,
lembrando-o da sua responsabilidade de pai, da sua promessa para com
Turnus, bem como da sua responsabilidade para com o futuro de Lavinia
e para consigo; procura despertar compaixão perante a sua qualidade de
mãe, que poderia ficar sem a filha, já que Eneas poderia perfeitamente, à
semelhança de Páris que levara Helena, partir com Lavinia.30A isto sucedese apenas um comentário do narrador a respeito da posição inabalável
de Latinus, não havendo portanto informação a respeito de uma contraresposta.
Contrastivamente, no texto de Veldeke, a inimizade da rainha por
Eneas não se deixa explicar por ação divina,31 justificando-se antes
através de um capricho a respeito do noivado da filha com Turnus, o que
é contado por Latinus por ocasião da chegada de Eneas à corte.32 No texto
de Veldeke, o episódio do envenenamento não tem lugar, referindo-se que
a primeira manifestação de fúria da rainha sucedera quando esta tomara
conhecimento da hospitalidade do rei, não havendo qualquer explicação
exterior ao horizonte da personagem para a expressão de fúria que se
seguiria. Ao contrário do texto clássico, no texto em médio-alto-alemão
Latinus responde à mulher, pelo que a este episódio é dado maior ênfase,
reservando-se 95 versos, partidos em três intervenções,33 ao ataque da
Rainha e 71, divididos em duas assentadas, à resposta de Latinus.34
A rainha começa por apelidar o marido de rei desgraçado [kunech
verlorne],35 sem coração [herzelôser],36 referindo que este havia perdido o

29

Eneida,VII, 341-356. Todas as citações e menções ao texto remetem a

30

Eneida,VII, 352-388.

VERGÍLIO. Aeneid.The latin library.

31

MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 246.

32

En., 3970-77. Todas as citações e menções ao texto remetem a VELDEKE, H. v. Eneasroman. Trad. por Ludwig
ETTMÜLLER. Stuttgart: Philipp Reclam, 2007.

33

En., 4158-70; 4171-4210; 4212-56.

34

En., 4260-94; 4296-4333.

35

En., 4158. Todas as traduções referentes ao texto de Veldeke são da minha responsabilidade.

36

En., 4159.
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juízo37 e que não estaria a pensar bem.38 Interessante será ainda ter em
conta as múltiplas referências à morte, afirmando que mais valia que o
marido estivesse morto,39 que caso este decidisse efetivamente dar o seu
reino a Eneas, deveria então morrer,40 que mais valia estarem ambos,
juntamente com Lavinia, mortos41 ou mesmo que, quebrada a promessa
a Turnus, este poderia acabar morto.42 Na ordem de prioridades, refere
primeiramente o reino43 e só mais tarde Lavinia,44 não na perspetiva do
mal que se abateria sobre o povo ou sobre a filha, mas a respeito da
má escolha daquele a quem reino e mulher seriam dados. Evoca ainda
promessa nupcial feita pelos homens do reino a Turnus.45 A respeito de
Eneas, expõe como argumento o facto de este não ser de estirpe nobre,
referindo que o herói não seria por isso merecedor de se deitar com
Lavinia e, consequentemente, merecedor daquela terra;46 refere que o
troiano havia fugido e abandonado o seu senhor, os seus companheiros e
entregue a sua família à morte por falta de coragem,47 reforçando o mau
caráter daquele que viria a ser o seu futuro genro através da menção à
morte da rainha Dido,48 acautelando que o mesmo se poderia passar com
Lavinia e que, caso o herói decidisse permanecer na terra, tudo seria por
causa dos bens.49 Por todos estes motivos, a rainha diz sentir-se tomada
de fúria50 e atravessada por grande dor.51
Enquanto que Amata procura estimular um sentimento de empatia
no rei, invocando a responsabilidade parental e o vínculo emocional, a
rainha em Veldeke procura sobretudo convencer à força do vitupério, da
ameaça do destino sob a forma da morte, da maledicência e, sobretudo,
das consequências políticas que adviriam da decisão do marido. Ainda
que se possa mencionar a preocupação com a filha através da comparação

290

37

En., 4170-72; 4212.

38

En., 4186.

39

En., 4160.

40

En., 4164-66.

41

En., 4196-97.

42

En., 4203-05.

43

En., 4165.

44

En., 4167.

45

En., 4199-4201.

46

En., 4177-81 […] 84-85.

47

En., 4213-21. Sobre a acusação de cobardia cf. MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 244.

48

En., 4224-28.Sobre acusação de deslealdade cf. MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 244.

49

En., 4248-51.

50

En., 4171.

51

En., 4254.
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com Dido,52 parece-me que, de todos os argumentos usados, este seja o
de menor importância, considerando que chega mesmo a preferir a morte
da filha à concretização daquela situação.
Interessante será ainda atentar àquilo que primeiramente se diz a
respeito da disposição com que a rainha se aproxima do rei no texto
clássico: “mollius et solito matrum de more locuta est, multa super natae
lacrimans Phrygiisque hymenaeis”.53
Com isto contrasta o texto de Veldeke:
dô daz mâre vernam
sîn wîb diu kuneginne,
mit zorne âne minne
gienk si vor den kunich stân
und wart vil ubele getân.
ir zuhte sie vergaz,
unsanfte sie nider saz,
daz si dem kunege niht enneich.
dô si eine wîle gesweich,
sô sprâch sie mit zorne

54

Apesar de no texto de Vergílio a rainha estar sob efeito de veneno, a
sua disposição, ainda que aparente, é a de uma mãe preocupada com o
destino pessoal e político da filha, o que se deixa exprimir no plano extraverbal através do tom de voz apropriadamente suave [mollius] em prol dos
interesses de persuasão, bem como do pranto sintomático do seu temor
[multa super natae lacrimans Phrygiisque hymenaeis].
Em Veldeke, onde a rainha não está sob efeito de qualquer arte
manipulatória de fundo numinoso, a argumentação prescinde da
52

Miklautsch entende que a fúria da rainha se deixa parcialmente justificar pela preocupação a respeito do bem
estar e da prosperidade de Lavinia (MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p.245). Este parece-me ser
um daqueles casos em que é evidente que o discurso das personagens não corresponderia às suas verdadeiras
intenções e aflições. Ao longo do texto são variadas as passagens que mostram a inclinação da rainha por Turnus,
a quem chama filho (En., 4979), pelo que, assumindo que a rainha estaria tomada de preocupação a respeito de
um bem-estar, este seria obviamente o do herói nativo. Poder-se-ia ainda argumentar que o facto da rainha morrer
após tomar conhecimento da morte de Turnus ilustra um dos paradigmas habituais de representação da mulhermãe na literatura medieval: as mães vivem enquanto os heróis precisam delas, isto é, são instâncias importantes
à economia narrativa, pelo que, perdendo o motivo da sua existência (se o herói já nasceu ou se o herói parte
à procura de aventuras), estas habitualmente morrem. Ainda que arriscado seja considerar o esboço da relação
rainha/Turnus como recriação do paradigma mãe/filho, parece-me mais sensato considerar-se esta relação, e não
aquela entre a rainha e Lavinia, como expressão de uma relação parental mediada pelo afeto e pela preocupação.

53

Eneida, VII, 357-58. “Docemente e da maneira que as mães costumam falar, vertendo muitas lágrimas pela filha
e pelo seu casamento com um Frígio, a rainha proferiu estas palavras.” Cf. VERGÍLIO. Eneida. Trad. por Luís
CERQUEIRA, Cristina GUERREIRO, Ana Alexandra ALVES. Lisboa: Bertrand Editora, 2011, p. 140.

54

En., 4148-57. “então, quando a sua mulher, a rainha, soube do boato, com fúria sem amor, chegou junto do rei
muito indignada. esqueceu as boas maneiras, sentou-se sem delicadeza e sem cumprimentar o rei. depois de
permanecer em silêncio durante algum tempo, falou então cheia de fúria.”
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mediação da encenação para com aquele que se queria persuadir,
substituindo-se a simulação do pesar pela expressão crua da fúria,
desprovida de fundamento afetivo. A sequência da abordagem (senta-se
sem cortesia, não cumprimenta o rei, permanece silenciosa e, finalmente,
explode numa série de graves acusações) contrasta ainda com o padrão
de conduta que se esperaria de uma senhora cortês, nomeadamente,
de uma rainha, pelo que a sua figuração é, desde o primeiro momento
em que intervém no tempo narrativo, dominada pelo capricho, pela
impaciência, pela descortesia, pela inconsequência e pela desmesura na
expressão das suas intenções, sendo por isso um exemplo paradigmático
da representação de uma figura anti-cortês.55
Latinus permanece, conforme instrução da fonte, inabalável. Porém,
é muito graças à sua contra-resposta que a figuração da rainha se deixa
fazer. Respondendo com calma,56 o rei disserta mais sobre o comportamento
da mulher perante a situação do que a respeito dos argumentos utilizados
pela esposa, não retribuindo as injúrias, começando antes por perguntar
o que desejaria ela com aquele discurso, que serventia tinha aquela
fúria,57 e se era seu intento convencê-lo por via daquelas coisas terríveis
que havia dito.58 Enfatiza a desmesura e indecoro da esposa, dizendo-lhe
que havia perdido mais do que aquilo que ganhara e que, por isso, havia
feito mal;59 critica a sua maledicência a respeito de Eneas, que nada de
mal dissera a seu respeito60 e que deveria antes ser louvado.61 Culpa a
mulher pela promessa feita a Turnus,62 insistindo-se nesse pormenor do
enredo. Recomenda, então, mesura no comportamento, em prol do bem
de cada um,63 rematando com a constatação da impaciência da esposa,64
bem como do seu atrevimento.65
No que à despedida diz respeito, no texto clássico Amata dirige-se
ao espaço exterior, tomada de obscuras visões, atravessando as ruas
enlouquecida, a grande velocidade, escondendo a filha nos bosques com
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MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 248.

56

En., 4257-58.

57

En., 4260-62.

58

En., 4263-65.

59

En., 4276-81; 42 86-87.

60

En., 4283-85.

61

En., 4327-28.

62

En., 4300-03.

63

En., 4316-20.

64

En., 4321.

65

En., 4331.
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o objetivo de atrasar as cerimónias nupciais.66 Reúne as matronas na
floresta, entre fogo e animais selvagens, incitando à compaixão pela sua
situação, e canta: “io matres, audite, ubi quaeque, Latinae: si qua piis
animis manet infelicis Amatae gratia, si iuris materni cura remordet,
solvite crinalis vittas, capite orgia mecum”.67
Em Veldeke, é primeiramente o rei quem abandona o espaço,
deixando a rainha sozinha, que, tomada de raiva, bate as mãos uma
contra a outra e, finalmente, chora.68 Não é de estranhar que o episódio
órgico não tenha lugar em Veldeke, que substitui o espaço aberto da
floresta pelo espaço fechado, o furor de Amata pela fúria da rainha.
Interessante será ainda atentar a que esta substituição (do aberto pelo
fechado/da extroversão pela introversão) deixa-se ligar à carta fechada,
que a rainha prontamente redige a Turnus, no sentido de o informar dos
rumores a respeito do rompimento do noivado,69 incitando o nativo ao
conflito armado.
Com a conversa entre os esposos reais contrasta o episódio no qual
a rainha e Turnus conversam a respeito das decisões de Latinus. O nativo
entra nos aposentos da rainha, sendo amigavelmente [minnichlîche]70
recebido e convidado a sentar-se.71 Após o discurso revoltado de Turnus,
a rainha, chamando-lhe filho [lieber sun mîn],72 consola-o, prometendolhe a qualquer hora reflexão e conselho, por via de ardil ou de influência.73
Seguidamente, a figuração da rainha em Veldeke, mas também a
de Lavinia, deduz-se a partir de três episódios, nos quais mãe e filha
dialogam a respeito das questões amorosas74 e dos dois monólogos de
Lavinia, refletindo sobre o conteúdo das conversas. Estas conversas
estabelecem-se como tropo intertextualmente revisitado pela literatura
medieval do período clássico, sendo que esta moda parece ter dito ditada
por Veldeke, que dá forma à primeira interação entre mãe e filha desta
66

Eneida,VII, 386.

67

Eneida,VII, 400-04. “escutai, ó mães latinas, onde quer que vos encontreis. Se em vossas piedosas almas alguma
amizade resta pela infeliz Amata, se vos sensibiliza a preocupação pelos direitos de uma mãe, soltai as fitas
dos cabelos, entregai-vos comigo à orgia!” Cf. VERGÍLIO. Eneida. Trad. por Luís CERQUEIRA, Cristina
GUERREIRO, Ana Alexandra ALVES. Lisboa: Bertrand Editora, 2011, p. 141.

68

En., 4339-48.

69

En., 4349-61.

70

En., 4948.

71

En., 4947-52.

72

En., 4979.

73

En., 4982-87.

74

Na Eneida não se dá conta de qualquer conversa entre mãe e filha, que partilham apenas breves momentos
narrativos (XI, 477; XII, 64; XII, 605).
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literatura.75
Sentido faz que a instrução seja uma das funções habitualmente
ligadas à ação das figuras maternais, considerada a habitual acumulação
dos estatutos de esposa, de membro da realeza e de mãe, figuras que
deveriam à partida ser representações do ideal cortês, nomeadamente
do ideal cortês feminino. Quando estas figuras se constituem como mães
de filhas, a função de instrução materializa-se através da partilha da
ciência amorosa, fornecendo instruções relativas à ação, surgimento e
consequências da Minne, orientando as filhas para o casamento e para
o estatuto social que as espera. A comunicação deste saber através da
figura maternal verifica-se em diferentes textos canónicos, como Das
Nibelungenlied, onde a mãe Uote, interpretando o sonho da sua filha
Kriemhild, estabelece a coincidência entre a experiência amorosa e a
experiência de sofrimento; em Kudrun, é precisamente Hilde, a figura
maternal, que, antes que Kudrun e Herwig consumassem o casamento,
pede um ano com a filha a fim de a preparar para ser rainha; em Tristan,
a rainha Isolde asseguraria à sua filha Isolde, através da poção de amor,
felicidade matrimonial e prestígio político, bem compreendendo a relação
entre amor e poder. A figuração destas mães assenta, então, na exibição
e partilha dos seus conhecimentos enquanto mulheres experimentadas,
pelo que também no caso da rainha em Eneasroman são muitos os
exemplos que atestam a sua ciência a respeito de questões amorosas, o
que é considerado pelo narrador,76 bem como por Lavinia.77
A primeira conversa (9749-9985), decorrida aquando da preparação
para a batalha entre nativos e troianos, dá-se no quarto da rainha, onde
a mãe conduzira a filha a fim de incitá-la a desenvolver uma inclinação
por Turnus, reconhecendo-lhe o seu valor.78 A primeira parte do diálogo
caracteriza-se pela manha e pelo ardil concretizado pelas palavras doces
usadas no vocativo bela Lavinia, querida filha minha [scône Lâvîne, liebiu
tohter mîne],79 constatando-se as vantagens deste príncipe em relação a
Eneas, cujas intenções estariam exclusivamente ligadas à sua herança
de rainha; Lavinia deveria tê-lo como inimigo, amando, por outro lado,
Turnus.80 Na segunda parte do diálogo, a mãe explica o que é a Minne,
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RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 29.

76

En., 9745-47.

77

En., 10136-37; 10234-35.

78

En., 9763-65.

79

En., 9749-50.

80

En., 9749-88.
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discorrendo sobretudo a respeito dos seus efeitos sobre quem a sente.
Lavinia, em resposta, manifesta o seu desejo de renunciar ao amor por
causa do sofrimento que deste adviria, desencadeando a instalação de
um estado furioso na disposição da mãe, que remata a conversa com
uma ameaça:
wirde ich des innen,
daz du Êêam wilt minnen
und uns sô entêres,
daz dû dîn herze kêres
an den bôsen Troiân,
ich heize dich ze dôde slân
unde martere dînen lîb,
ê dû iemer werdest sîn wîb.81

Prontamente, a rainha em fúria abandona o quarto.82
A isto segue-se o momento em que Lavinia avista Eneas pela janela
e, por acção de Venus, se apaixona pelo herói. É neste contexto em que a
filha de Latinus profere o primeiro monólogo (10064-10496). Considerada
a hostilidade resultante do primeiro diálogo com a rainha, bem como o
sofrimento associado ao despertar da Minne, o seu discurso é governado
pelo temor associado à fatalidade de amar Eneas, sendo proferido em tom
de lástima [jâmmerlîche].83 Lavinia sente-se desorientada, confusa, sem
saber o que tem ou o que pode fazer perante a sensação desconhecida.84
Secundarizando todo o lamento a respeito da constatação do surgimento
da Minne, atentemos àquilo que diretamente diz respeito à sua relação
com a mãe. O estado de confusão da jovem exigir-lhe-ia conselho,85
lamentando sem demora o facto de não se poder abeirar da mãe e procurar
consolo.86 Sentindo-se culpada por contrariar a mãe,87 preocupa-a a citada
ameaça de martírio e de morte feita pela rainha, bem como a sua desgraça
social,88 sendo que o seu maior temor89 relaciona-se sobretudo com a sua
incapacidade de ocultar os sintomas associados ao novo estado:
81

En., 9973-80. “se eu souber que tu queres amar Eneas e que assim nos desonras, que tu diriges o teu coração ao
mau troiano, eu mando que te batam até à morte e martirizo-te se tua alguma vez fores mulheres dele.”

82

En., 9988.

83

En., 10063.

84

En., 10064-67.

85

En., 10070.

86

En., 10085-87.

87

En., 10172.

88

En.,10424-27.

89

Sobre o temor de Lavinia à mãe cf. MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 248.
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swenne si mich nû frâgen wil,
wie ich sus ubele sî getân,
wie sal ichz danne ane vân?
swenne sô si mich gesiht
son hilfet mich mîn lougen niht,
wan si kan ez wol ersehen.
ichn getar es aber niht gejehen.
von diu bin ich des gewis,
daz ez mîn ungelucke is
oder betalle mîn tôt
want den man, den si mir verbôt,
den mine ich zunmâzen.90

Volvido

o

longo

monólogo,

percebido

como

exteriorização

incontrolável, Lavinia alerta-se perante a necessidade de se calar, não
fosse a sua mãe escutá-la,91 cumprindo a sua promessa. Porém, de
acordo com as instruções do texto, a rainha, mestra da ciência das coisas
amorosas, rapidamente percebe que se operara uma mudança na filha,
identificando na sua aparência manifestações da Minne, dando início ao
segundo diálogo (10515-10712).
A rainha começa por indagar da razão que justificaria a sua cor
acinzentada e pálida. Lavinia, não podendo revelar o motivo, geme
em silêncio, ficando subitamente corada. Responde, finalmente, com
firmeza, confirmando que não se sente bem, atribuindo os sintomas a
uma doença.92 A rainha não tem dúvidas de que se trata de uma mentira,
apaziguando a filha, dizendo-lhe que depois da primeira conversa não
precisaria de esconder o verdadeiro motivo da sua condição,93 Lavinia
insiste na mentira, perguntando, sob falsa honestidade, que motivos
teria ela para esconder o seu amor,94 tratando a constatação da mãe
como exagero face à sua aparência adoentada.95 O ziguezague continua,
pelo que a rainha assume que Lavinia lhe esconde alguma coisa. Lavinia
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90

En., 10138-47. “se ela me quiser então perguntar porque estou com tão mau aspeto, como é que hei-de fazer?
se ela me vir assim, de nada vai adiantar-me mentir, pois ela perceberá imediatamente. mas eu não vou ousar
confessar. por isso, é a minha desgraça ou até mesmo a minha morte que eu amo sem medida o homem que ela
me proibiu.”

91

En., 10314-15.

92

En., 10515-19.

93

En., 10524-25.

94

En., 10544-45.

95

En., 10578-79.
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desiste da mentira e assume que está tomada pelos efeitos da Minne. A
narração insiste então na sensação de medo provocada pela confissão
do amor, já que Lavinia fala com grande preocupação,96 atestada pelas
palavras da mesma.97 Perante a incapacidade de Lavinia de proferir o
nome de Eneas, escreve-o, temendo [mit angesten]98 perante os olhos da
mãe. Verificando, como que surpreendida, o nome do inimigo, a rainha
profere uma série de maldições contra a filha, que, por causa da Minne,
se desonrava, juntamente com a sua família.99 Usa-se do argumento de
que Eneas constituiria uma vergonha, de que seria homossexual, não
tendo nunca amado uma mulher.100 A esposa de de Latinus apresenta a
sua preferência pela morte da filha em relação ao cumprimento daquele
destino,101 insistindo na ideia de maldição102 e da vergonha.103 O narrador
conta que a rainha, tomada de fúria, injuriara e ameaçara Lavinia,
abandonando-a em pranto veemente.104
Segue-se o segundo monólogo de Lavinia (10726-84), focado
sobretudona necessidade e urgência de comunicar o seu amor a Eneas.
Porém, o seu fim apresenta-se particularmente disruptivo face aos
habituais pensamentos a respeito da sua mãe, tendo-a como causadora
do conflito armado que se seguiria,105 compreendendo o seu vitupério para
com Eneas como tentativa de lhe causar dor,106 rematando que os seus
esforços teriam sido infrutíferos.107 Imediatamente antes do casamento
de Enenas e de Lavinia, bem como da sua coroação, dá-se a terceira
e última conversa entre mãe e filha108 (13021-86), deixando-se seguir
pela morte da primeira (13087-92). Esta conversa enfatiza decididamente
uma mudança funcional nas duas figuras, ilustrando a transferência de
poder da mais antiga, designada pelo narrador por rainha velha [diu alde
kuneginne],109 para a mais nova.
96

En., 10601.

97

En., 10612-13.

98

En., 10621.

99

En., 10632-37.

100

En., 10645-51.

101

En., 10663.

102

En., 10688.

103

En., 10692.

104

En., 10714-721.

105

En., 10769-71.

106

En.,10776-88.

107

En., 10789.

108

Esta última conversa não corresponde a qualquer instrução do texto clássico ou do texto em francês antigo.

109

En., 13013.
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Se a figuração da rainha se fizera ao longo de todo o texto por via
da expressão da fúria, neste episódio a esposa de Latinus abeira-se da
loucura,110 falando alto,111 com grande insensatez e com gritante fúria.112
A tendência para o vitupério adensa-se, chamando a filha de coisa má
[ubel hût]113 e Latinus de homem inútil [unnutzen man],114 lamentado
ter dado à luz Lavinia ou mesmo não a ter assassinado à nascença,115
bem como o facto de se ter casado com o marido.116 Perante a iminência
da morte, que não pode evitar e que deseja,117 Lavinia confirma ter-se
transformado numa mulher amadurecida.
Na primeira conversa entre mãe e filha, a primeira refere a maturidade
emocional e física da segunda:
dune bist ouch so tumb niht,
sô dû dar zû gebâres.
ob dû junger wâres
zweie jâre dan dû sîs,
du mohtest wole sîn gewis,
dun gelernst ez nimmer ze frû.
du hâst ouch lîp genûch dar zû
gewahsen unde scône.

118

Assim se pressupõe que Lavinia estaria preparada para compreender
as implicações da Minne, bem como de a experienciar, amando Turnus.
Porém, as suas respostas aquando da primeira conversa não podem
sustentar a constatação da figura maternal, considerando que a filha de
Latinus chega a evidenciar incapacidade para compreender linguagem
figurada, não percebendo como se poderia então viver se ao amar se dava
o coração,119 mostrando o ceticismo em relação aos efeitos da Minne,120
ignorando o sentido da palavra, percebendo-a como pessoa.121 No monólogo
110

En., 13014-17.

111

En., 13021.

112

En., 13037-39.

113

En., 13022.

114

En., 13041.

115

En., 13025-27.

116

En., 13034-36.

117

En., 13044-51.

118
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En., 9952-59. “também não és assim tão ignorante como pareces. mesmo que fosses mais nova dois anos
do que és, podes ter a certeza que não o estarias a aprender demasiado cedo. também já tens corpo suficiente,
desenvolvido e bonito.”

119

En., 9791-92.

120

En., 9816.

121

En., 9799.
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que sucede este episódio, Lavinia confirma a sua inexperiência, que se
justifica na já referida confusão que a toma, bem como na urgência de
conselho. Porém, é também nesta excursão que Lavinia, já sob efeito
da Minne, discursa sabiamente sobre a sua condição de apaixonada,
surpreendendo-se a si mesma pela súbita sabedoria que a domina:
Wannen komet mit der sin,
daz ich sus wîse worden bin,
des ich ê sô tumb was?1

Tal deixa-se atestar pela resposta pronta com que responde às
próprias perguntas,2 rapidamente intuindo as razões e as subtilezas
do seu estado,3 rapidamente compreendo a necessidade de esconder a
sua doença da mãe.4 Porém, pelo facto de Lavinia não ter conseguido
dissimular os efeitos da Minne aquando da segunda conversa, prova-se
que o seu processo de amadurecimento não estaria completo. O segundo
monólogo, como rescaldo da conversa pejada de fúria maternal, é decisivo
no processo de maturação, já que Lavinia compreende a necessidade
de comunicar o seu amor a Eneas, levando-a à ação, redigindo uma
carta que, através de uma mentira, consegue ver enviada, assegurando
a reciprocidade da Minne.5 Nesta última conversa, Lavinia indaga dos
motivos que justificariam os desejos de infortúnio que a mãe lhes dirigia,6
relativizando o seu desejo de morte, aconselhando-lhe sensatez,7 apelando
ainda ao vínculo de parentesco entre as duas através do vocativo minha
querida mãe8 [liebiu mûder mîn].9 Posteriormente o narrador comenta que
a rainha se deitara na cama, dominada por grande sofrimento, acabando
por morrer.10
Neste último encontro, é a filha aquela que fala como uma mulher
sensata, experiente, prevenida com bom conselho, confirmando-se
como mulher madura, enquanto que a sua mãe, estuporada pela fúria,
deixa-se representar como um organismo decadente, absolutamente
desprovido de poder, o que contrasta de forma nítida com a figuração
1

En., 10191-93. “De onde me veio o discernimento que me fez sábia assim, eu que era tão ignorante?”

2

En.,10071-75.

3

En., 10173-75.

4

En., 10314-15.

5

En., 10785-935.

6

En., 13058-61.

7

En., 13076-84.

8

MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 250.

9

En., 13085.

10

En., 13087-91. No texto clássico, Amata suicida-se.
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destas personagens aquando da primeira conversa.

*

A rainha em Eneasroman concretiza o tropo da mãe instrutora ao ser
ela mesma o veículo através do qual a Lavinia são facultadas instruções
capazes de identificar a Minne, o amor. Pelo facto do conhecimento
ministrado pela rainha concordar com a idealização de amor criada,
desenvolvida e legitimada por esta literatura, poderíamos facilmente
identificá-la como voz da identidade, do caminho, do Self. Os saberes
mostram-se operacionais e os sintomas são constatados com precisão:
Lavinia efetivamente experiencia todos os efeitos relatados pela sua mãe,
com o pequeno grande senão: Lavinia dirige o seu amor a Eneas e não,
conforme desejado pela sua mãe, a Turnus. Por este facto, não podemos
compreender a figuração da rainha como concretização da identidade. Por
outro lado, considerando que o herói da narrativa, fundador do império
vindouro, é Eneas e não Turnus, facilmente podemos considerar a opção
de Lavinia como opção pela Identidade, pelo caminho, opondo-a à sua
mãe, a sua contra-representação, concretização da alteridade, do desvio.
Latinus, pai de Lavinia, apresenta-se como uma óbvia e natural
representação da norma, sendo que a sua figuração concorda com aquilo
que se pressupõe serem as virtudes do bom rei. Aquando da já referida
discussão com a rainha, Latinus mostra-se comedido nas palavras, não
cedendo à tentação do contra-vitupério, não maledizendo, não injuriando,
apostando numa argumentação sensata e na prescrição de medida, de
moderação e de bom conselho, alertando para a inutilidade da fúria.
Contrastivamente, a figuração da rainha também se lhe opõe. Paralela
e curiosamente, a figuração de Lavinia aquando da conversa final com
a mãe aproxima-se muitíssimo daquela do seu pai: Lavinia apresentase igualmente comedida nas palavras, não cede à tentação do contravitupério, não malediz nem injuria, perguntando antes o que justificaria
semelhante recriminação, fornecendo bom conselho, incitando a mãe
a comportar-se devidamente. Considerada a afinidade entre os seus
discursos, pode ainda atentar-se ao facto de não haver qualquer menção a
uma interação entre Latinus e Lavinia ao longo do texto, considerando que
o horizonte da discórdia é inteiramente dominado pela figura maternal,
salvaguardando a figura masculina de desentendimentos domésticos.
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Resgatando a citação de Treanor, a rainha desafia a compreensibilidade
do mundo cortês a que esta literatura queria dar forma, resistindo
em caber nas categorias que a Grande Narrativa gostaria que esta,
enquanto mulher-esposa, enquanto rainha e enquanto mãe, pudesse
caber. Uma hipótese passível de explicação será a sua tendência por
interferir em aspetos políticos, como era o casamento para o período
medieval, a que se deve acrescentar ainda a relação de hostilidade que
caracteriza a sua própria relação marital,11 retrato contrário dos desejos
da Identidade. Sobre isto podem ainda fazer-se algumas considerações
a respeito de género literário, considerando que Eneasroman pertence
a uma espécie de género híbrido que combina velhos elementos épicos
com as novidades do romance cortês, a partir do qual se criaram novas
noções de masculinidade, bem como de feminilidade.12 Estes modelos de
comportamentos a imitar, bem como contra-modelos a evitar, permitem
o estabelecimento de uma nova ordem de relação entre géneros (homem/
mulher), que, em última instância, através do tropo da mãe que prepara
as filhas para o casamento, insiste na ideia de que o poder político é
um âmbito que deve interessar exclusivamente aos homens, 13 pelo que
raramente se destina um final feliz às mulheres que nestes assuntos
querem intervir. Pelo contrário, àquelas cujo horizonte se ação não se
mistura com assuntos políticos, como é o caso de Lavinia, subordinada
apenas às leis do amor cujo objeto é devidamente aprovado pela figura
paternal, raia a brilhante possibilidade da felicidade. Assim, não é de
estranhar que a rainha seja destituída do seu nome, Amata, amada,14
considera a sua inclinação pela interferência em assuntos de homens.
Pode ainda problematizar-se os conceitos de semelhança/diferença
e continuidade/descontinuidade15 associados à ideia de genealogia.
Considerada a importância da ideia de estirpe para a construção do texto de
Veldeke, é interessante que o conflito seja precisamente entre mãe e filha,
figuras à partida ligadas por princípios de semelhança e de continuidade.
Porém, Lavinia distingue-se em tudo da sua mãe, interrompendo o ciclo
de descontinuidade. Sobre isto diz-nos Rasmussen:

11

A relação de Latinus e da rainha já não é pautada pela Minne, conforme a mesma atesta em En. 10532-33.

12

RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 33.

13

RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 33.

14

RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 34.

15

HIRSCH, M. The Mother / Daughter Plot. Narrative, Psychoanalysis, Feminism. Bloomington: Indiana
University Press, 1989.
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In a time and class when genealogy meant history and was a sought-after
guarantee of authority and power, the parent-child relationship was an
important political link that was exalted for fathers and sons but negated
for mothers and daughters. Far from being static, the dominant medieval
notion of genealogy as a succession of fathers and sons had to suppress
or vitiate competing notions of kinship, among them that of mothers and
daughters.16

Assim, a problemática relação entre mãe e filha a que o texto de
Veldeke dá forma afigura-se particularmente didática neste sentido,
arrumando cada coisa no seu lugar.
De acordo com Patterson e Rasmussen, existe em Eneasroman uma
ligação entre a experiência erótica, associada aos efeitos da Minne, e
o mundo histórico de feitos bélicos, pelo que a associação destes dois
horizontes serve um objetivo político, sendo que estabelece uma analogia
entre a criação de um amor recíproco e a fundação de império sustentado
nesse vínculo.17 Assim, sentido faz que uma das metades fundadoras
do império, Lavinia, esteja comprometida com a norma. Por outro lado,
caso a reciprocidade e experiência desse amor bem como a fundação
do império não fossem complicadas por forças contrárias, a narrativa
perderia o seu interesse. O mote das Grandes Narrativas, a place for
everything and everything in its place, explica o porquê da mãe caber aqui
na categoria da alteridade e a filha na de identidade.
Apesar da rainha de Enerasroman se enquadrar no paradigma da
mãe instrutora, da mãe que dá conselho, da mãe que prepara para as
coisas do mundo, o texto não deixa que esta seja imagem da Identidade,
opondo contrastivamente mãe e filha. O conflito armado troianos versus
tribos italianas, Eneas versus Turnus, desdobra-se num conflito familiar:
Filha versus Mãe, Lavinia versus rainha. Em Eneasroman a figura
maternal é precisamente o inimigo invisível, acautelado pela ausência
do elemento bélico, contra o qual a narrativa mede forças, o que atesta
uma das mais frequentes tendências de figuração de mães de filhas da
literatura ocidental e particularmente da sua expressão na Idade Média.

16
17
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RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 34.
RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 33. e PATTERSON, L. Negotiating the past: the historical
understanding of medieval literature. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1987, p. 177.
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