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VLADIMIR KO,ZAK (1897-~979 ), "O BRAIDE

PEMEGAR'E" DOS BORORO
EDILBERTO TREVISAN

"- Senhor, niio estcis muito descontente com teu
servo ? Fiz tao pouco ! Nao podia f azer mais . ..
Lutei, sofri, · vaguei, criei. Deixa-me tornar folego
em teus bragos paternais. Renascerei um dia para
.novas combates."
JEAN-CHRISTOPHE -

Romain Rolland
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NAMO-GUAKA, craion de Kozak, 1966. Seu nome significava
nambu-arara. No enttfo SP!, apelidaram-no de Jose Tucanambd Paranci (Tuca). Nos primeiros contdctos (1950/52),
tinha cerca de 8 anos. Protagonista de peripecias com Kozak,
inclupive uma de dirigir um aviao de Carreira. A epoca do
desenho, ja tinha o cabelo cortado a moda do homem branco. (Reprodugao fotografica de E. Trevisan)

MOU (Meo), craion de Kozak, 1956. Seu nome queria dizer
"alma do homem morto". Era irmao de Nan go ( Nhango).
(Reprodu~ao

fotografica de E. Trevisan)

CONCE TRAMA (Tchonche Trama), craion de Kozak, 1956.
Parecia demente ou semi-demente. Seu name significava gato do mato. (Reprodu~ao fotografica de E. Trevisan)

NEGORAI (Niegorai), craion de Ko:uik, 1956. Com a cfiegada
de Kozak d tribo, Joi um dos que fugiram para o mato, nao
mais aparecendo. (Reprodugao fotografica de E. Trevisan)

ETELVINA GELBERT, no papel de Rainha Congo, do filme
Congadas da Lapa (1953) . A coroa tambem. foi elaborada
por Kozak e sua irma Karla. (Fotografia de Kozak)

CELESTE FERREIRA, no papel .de Rei Congo, do filme Congadas da Lapa (1953). A coroa foi confeccionada por Kozak
e sua irma Karla. (Fotografia de Kozak)

i '

l.,
I

'1·

•'

I

I.

:1::'...
:

'

~

i . •'

I

l'
'"' '·

1·

i
I
l

I

II

I

Ate OS ultimas anos de sua vida, conservou Kozak o gos to
pela escultura, a qui representado por um busto de Heta,
com o machado de pedra e seu tembetd de resina. (Foto-

grafia de E. Trevisan)
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Vladimir e sua irina Ka1:la Kozak6va, quando ainda em sua terra
natal nao sonhavam com o Brasil e seus indios.

VLADIMIR KOZAK (1897~1979), 0 "BRAIDE

PEMEGARE. ~' DOS BORORO.
·,·.:

:•;:.
·~.·.
··,

Em fins do seculo · passado, durante manooras do exercito
austro-hlingaro na Moravia Central, passou o Imper~dor Francisco Jose . r por um lugarejo, . elevado por entre os . niorros na
imeri~~; pl~ri11ta que serve. de.· ccirfetj.~fra para o rio H.o~tyn, na aldeia .par isso mesmo chamada ·de .Bystrice pod Hostynem. Como
lerribran~a dessa passagerr.i imperial pelo entao pequeno povoado, par determinac;ao do pr6prio Imperador, foi ali erguido imponente colegio, que veio a denominar~se Co!egio Franc~sco Jose I,
em homenagem a quern se lembrara daquela pacata e · agradavel
gente moraviana.
Embora plantado em plena . reg1ao madeireira da Morayia,
com algumas industrias de m6veis · (entre as quais as das .conhecidas cadeiras "vienenses" de junco moldavel), o bo:i:n povo de
9
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Bystrice pod Hostynem entregava-se, em geral, as !ides do campo
e a criagao de cabras e ovelhas, pelos pequenos montes dos arre- :'
dores.
. ·.,
Com o casal de Francisco e Adolfina Kozak que ali vivia, pas~ }
sava-se um pouco diferente. Enquanto o marido mantinha ofi- .':
cina de serralheiro mecanico, lidando com ferramentas de preci-.}
sao, Adolfina, alem de verdadeira artista no bordado regional, res-: ··
pondia par todo o trabalho caseiro, e ainda pelas planta~oes de.)
repolhos, batatas e beten·abas, com algumas cabras e porcos pe- .
los campos pr6ximos. Nessa labuta di~ia de grandes canseiras \
recebia auxilio dos Unicos filhos, Karla e Vladimir. Recordava-se ~;'
este do pastoreio de cabras pelos campos e dos . pesados carro~oes ·;:
em frente a oficina paterna, durante o transporte da colheita da
regiao.
Ali nasceu Vladimir Kozak aos 19 de abril de 1897, tendo
vivido com seus pais ate o ano de 1914, mais ou menos. Durante
esse tempo, cursou o Colegio Francisco Jose I, entao ja funcionando, onde seu primeiro professor mantinha a extrema severidade da velha escola, pouca ou nenhuma liberdade permitindo ·
aos alunos. Felizmente, depois o substituiu outro mestre de mente
mais arejada, com novas ideias didaticas e que imediatamente ·pos
em funcionamento planos renovadores. Cada aluno apresentaria
seus desenhos em classe, sabre assunto de livre escolha e quantidade. A tudo se sobrepunha a imaginac;ao infantil. Vladimir
teria ali sua primeir~ ligao de desenho : - "Mas, Professor, que
vou. piiitar ?"-.-.·. '~MtijtO facil, menino, tire o sapato, limpe-o, faga ..
dele fr s'e u pi.-imeiro modelo. Qualquer objeto serve. 0 que vale e
a ·yqzj.tade d¢ ; Jj~fu/ :i;~p~q'clti:z;i-lo; pois tudo e bonito e born" .

. £~~~\~lltl~i\~lli~rJ~~~~aj~Jtr:Ii~~ea~:~~~:a
r!~~~!.
e~Ht>t~ao
·1
delesi· pt'emiadcfa\'66m.:
rto quadrH rtegro · da sala de aula.
0 ·pequeno · estudaµtei· era um gtande trabalhador. Desde cedo,
acost~inara:.se a ouvfr de' sua mae o velho cons·elho, de que jamais ·
se afastaria: . "NEU'KRADEJ PANtJ · BOHU DEN A DELEJ NECO
PEKNEH07', ou seja;,.:.nao ·roube o dia do: Senhor, fac;a sempre alg.ufua .coisa 'de. utiL' Ajt1stava-se o ambierite familiar de Vladimir
aqs .··pteciosos ensihamerttos do pedagogo moraviano Juan Comenih; para o qual a· ptimeira educagao vem do Iar com a mae e
depois sobrevirao os ensinamentos escolares.
Essas palavras maternas, repetidas aos ouvidos infantis, ·calaram tao firmemente em sua mente, como um estigma ou lema
em um escudo, valioso e permanente incentivo, vindo a transformar-se num dos tragos marcantes de sua personalidade.
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Prevaleciam a epoca, na Moravia, aqueles costumes semifeudais de profunda e larga separac;ao entre trabalhadores de oficio, como o pai de Kozak, e os nobres integrantes de uma classe
ociosa mas dirigente da na<;ao. Pr6ximo a oficina paterna, dominava justamente um desses castelos medievais, pertencente a
Ernest Baron Freiher von Loudon. Este, muitas vezes chegava .
ate a oficina do pai de Vladimir, fumando majestosamente seu
cachimbo, mas o pequeno Kozak nao apreciava essas visitas porque tinha de reprimir o impulse de negar-se a lhe beijar as maos,
coma recomendava a etiqueta. Passeava o Barao com a imponencia de um nobre, nobre cujo bisavo vencera os turcos em Belgrado, num passado distante.
,
Quartdo batia o inverno, o duro inverno dos ventos gelados
que sopravam das estepes polonesas, formando gelada crosta de
alguns metros de espessura sobre os campos e montes do povoado
- os meninos como Vladimir entregavam-se ao esporte de inverno,
esquiando pelas encostas das redondezas, onde os fios telegraficos renteavam com o solo sob a espessa cobertura de neve. A
casa de Vladimir ficava na Loudomova u~ice n.o 16, bem junto
a oficina patern a.
Em momentos de devaneio, engolfava-se o menino nas aventuras dos personagens de Karl May, livros a que, ja no fim de
sua vida, iria com deleite retornar.
A primeira obra de arte de Vladimir consistiu de bonecos de
Papai Noel, engendrados em cabe<;as de cebola, que pendurou ~
jariela de sua casa, numa vespera de Natal. Desde cedo, comegava a exereitar as maos, sempre sob o distico materno de nao
roubar n.. terri.po que Deus lhe dava e de ·. atender com industria

.f~~f~~;~,g~~se~~7t:@;
?~i~~,)~k~~~tAfctooJ~~ti6bi~~vfn~~~
Nao sbl11ia:va>airida coin viage:hs para o :Brasil e outras terras distan tes: recordava-se contudo ·de que um seu tic> (ou seria seu
avo ?) do Rio Grande do Sul, correspondia-se com seu pai e as
cartas vinham com aqueles selos esquisitos de um pais exotica
e distante: Enquanto· os reeortava, sohhava o mentno com aquele poyo estranho, ainda:a penas um nome esquisitamente soante .
. Ap6.S·: cursar a escoffi:· de Bystrice pod Hostynem, seguiti para
a Esc61a.: Politecnica de ·Brno, oI1de teve a ulas de escultura e pintura ministradas pelo Professor Jan Kolar.
Ao irromper a guerra de 1914, Vladimir, ja quase um homem
experimentado, apesar de apenas adolescente, deixara o lar pater~
no para trabalhar em Viena, na montagem de pontes meta.Iicas
sabre o rio Danubio. Trabalho durissimo, as vezes realizado sobre
o rio geiado, no rigor do invemo, na orgulhosa capital de Francisco Jose I, despreparada entao material e psicologicamente para
as agruras da guerra. Iria conhecer a fome e a mingua de tudo
11
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aquilo n1ais imprescindivel a simples subsistencia fisica da gran- /~I
de capital. Entrava em transe de agonia a romantica Viena das ,:l':~
valsas de Strauss, das belas cohfeitarias e dos cafes concertos, e :::{~
rapidamente se aproximava do fim a pr6pria dinastia dos Habs- )~
burgos.
··. ~t~i
Lembra-se Kozak de uma pequena lebre, trazida da casa de· '.;t~i
seus pais, disfargada sob o enorme casaco de inverno, como pre- \Ji
sente regio para uma amigo na capital vienense. Dessa epoca ::!~
e o retrato tirado com sua irma Karla, que fora visita-lo em Viena.
Logo em seguida se incorporaria ao - exercito austriaco, como . i~I
apparat-chauffeur de avi6es, no fronte da Bulgaria e da Italia. ·~1~
Adquirira entao a Austria avi6es franceses; cujo motor de sete ~'ii
pist6es girava ao compasso da helice, esbanjando tanto 6leo de .;i~
mamona quanto o pr6prio combustive!. E assim, quando nao :.\~
poude mais importar lubrificante e oleo suficientes, suas esqua- · ~j
drilhas ficaram reduzidas a sucata nos campos de aviagao da ;'.~
Europa central, fato que contribuiu para o desastre militar dos j
.
~Habs burgos.
•. ~
.-;;;l
Terminada a primeira grande guerra, tinha Kozak que en- ;1,~
frentar a carreira de engenheiro mecanico, que ja cursara em '~
Brno. Veio, entao, em 1923, para o Brasil pela primeira vez, no :~I
desempenho de atividade profissional, no Estado do Espirito San- :'.~
to, como engenheiro da multinacional Electric Bond and Share ·~
Company, ~om se.de em . · ~e~ York e dominando entao quase toda :r.~~.
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a indiferen.c;a ljrasHeira' para com a ·na tureza , de ·sua terr a, seus
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r~cursos~. sua flora, sua fa1:~a, tudo q~~ ~nriquece nosso I?eio fisrco amtnentalj: mas que nao nos sens1b1llza, coma se sentissemos 1~
iII1eJJ.8:P•.'i ~~RO,:r;"<d6. Conde de. Aforis(i. Ce~so ou de .· Alfredo · de Taunay; A
l
0 ' brasiferro·· riao ·conhece e nao bUsca conserva:r o. que displicen- Ji~
t~p;i~B,~ ::',"4~1.l~.r-ur · como cta:d1va explend1da da natureza. Mas se o .6~
bhisileiro hao valoriza e nao distingue o que quotidianamente lhe J;.I
rodeia· ·com profusao e riqueza, o estrangeiro que nos visita de... i;~
fronta-se deslumbrado com o impacto de nossa natureza. 0 verde t~
e o vi<;o de nossa vegetagao produzem no estrangeiro um prazer :, ~
"quase inebriante", no dizer de outro viajante, vindo da mesma · ·: ;
patri8: de Kozak, para deslumbrar-se com a beleza das cercanias }~
do Rio de Janeiro, como foi o caso de Johann Emanuel Pohl, natu- fr~
ralista boemio que deixou suas impressoes na "Viagem no Inte- ~;,i
rior do Brasil''.
jl
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Kozak igualmente nao .escapou a esse. arraigado sentimento
de amor as prodigalidades naturais brasileiras, que assim como
gratuitamente nos foram legad,as vao sendo tao rapidamente destruidas pelo desenvolvimento desajustado.
O sonho infantil do meriino que guardava selos do longinquo
Brasil predispunha a pa~ao do enamorado que agora podia haurir impressao direta da terra e da . gente deste . pais tropical. Reside ai um dos tragos que mais o distingue dentre os que se interessaram e se interessam realm.ente pela nossa natureza. Servira tambem para estabelecer as opgoes de · suas preferencias e
de sua obra, apesar das exigencias corriqueiras do desempenho
funcional a que de imediato se via submetido. Ainda neste ponto, de muito lhe valeria o lema materno de aproveitar sempre o
seu tempo em atividades uteis. Nele encontraria apoio para as
tarefas em que aplicar suas atividades nesta nova terra, onde a
natureza era pr6diga e bela, mas cuja retina e estreiteza reservavam escaladas quase invenciveis para um unico individuo. Co~
mo costumava afi.rma.r, sentiu"'.se como um~ galinha presa na
gaiola, inutilmente almejando algar voo. AB -dificuldades aumentavam a cada passo, pois, Kozak nem ao menos sabia em que
melhor dedicar sua atengao de . artista e cientista. Ia da pintura
- pintura a oleo, pastel, aquan~la, simples esbogos a craion, para a entomologia, fotografando, pl.ntando e, principalmente, a produgao de filmes documentarios.
PRODUTOR E CiNEGRAFISTA - Em 1926, adquiriu sua
pr_ini~ira c~rilara·, uma_Pat~e-Baby de 9.1/2 m/in. Hoje nao cons~gµ.i#~·· :Jp¢~1~2:~r · n.erµiµ¢a <• pf.odugao desses •·. primeiros tempos.
J¥t~1$ '~:t~t~~; : }'~,; .errFY ~~lq,'.FJ:gr~2:opte,. passdti· para ·u_
i na: ·c amara Victor ·-·· 'fbrrnato de 16 m/m; no qual iria permahecet ate o fim,
mesmo depois de troca-la par camaras Bell&. Howell. Impassive!
registrar suas· experiericias de cinegrafista free-lancer, trabalhando sozinho, amealhando , pequenos sucessos atraves de fracassos
deSanilnadores . para outrem que nao Kozak. Nar:r:a-lo$ equivale a
co~tar a:)1ist6ria.. de i.lni homem que preferiu-o at.tesahato, embora :r:q~~s ci~.serivolvido , que o de um simples amadot, num veiculo
de ' ejcpre~sao . co1no cirie:tna, marcadamente de· natrireza ·industrial
e complexa, dependente de e.strutura empresarial . a}tamente especializada. Desde o inicio seu espirito analista preocupou-se com
a narrativa das imagens colhidas,. ~om o sentido de estabelecer
roteiro 16gico na seqiiencia cinei:natografica.
Tarefa insana: escolher o assunto, sempre corn animagao e
movimento, filma-lo, fazer revelar as c6pias no estrangeiro, e,
depois, em· improvisada mesa de corte, edita-lo em forma de narragao, com titulo e letreiros, pois sempre se utilizou da filmagem
muda.
13

Material canss1mo, nao teve Kozak coragem de proceder a .
cortes en1 seus filmes, que ate hoje se apresentam tao completos·
como quando foram filmados. Alem de ter de a tender sozinho a .
parte tecnica, Kozak, verdadeira empresa individual - era sempre limitado por seus minguados recursos financeiros pessoais. :
Movia-o apenas o idealismo, sem suportes financeiros de lucros.;
de qualquer natureza ou procedencia. Foi o idealizador, roteirista,· .
produtor, cinegrafista, diretor e editor de todos os filmes que pro•t .
duziu. Dizia ele que o produto de seu trabalho serviria ao menos,jf
para demonstrar como e dificil, senao impossivel, realizar filines ·;~;~1
fora de Hollywood ou dos estudios de Walt Disney, onde um milhar l .
de cooperantes faz de cada produgao o microcosmo de um gigante·. ~(;
Apesar da obra importante que realizou nesse campo, nao ::.:(t
escondia Kozak sua frustragao e1n nao poder documentar cine- '
matograficamente aspectos evanescentes e originais de nossa ter- ·
ra e de nosso povo, tendo chegado a relacionar alguns que, a seu
ver, deveriam merecer destaque documentario, sem que, entre- ':
tanto, jamais tenham sido tratados pelo cinema:
·
11

1 A pescaria no litoral e a vida dos pescadores.
2 A importancia da mandioca para os pioneiros.
3 O milho e sua utilidade.
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

14

Palmito e seu aproveitamento em constru~ao.
0 bambu . e seu aproveitamento na construgao de
chos,. e obj'etos de utilidade.
Derrub~da, desmatamento e queimada.
0 .(!_ip,6 e: SlJ.~ . utilidade prlmitiva na constru~ao de cercas. _
Ge>#strµ~,~C>.:'Id,e 1:. c~sas·· e abrigos;prhrtitivos no mato - ran. ·
chos . e'gl:iiinheiros.
..
.
Monjolos e sua utilidade (construgao, etc.).
Roda d'agua.
Pinguelas.
Transportes em animais, carretas,·· bragais, bruacas.
Erva ·mate.
Carvao· vegetal e seu uso.
O cafe no litoral e seu µso.
Imbauba - bambu - aquedutos, etc.
Cestaria - bruacas - chapeus de bambu, cip6 e palha,
balaios.
Olarias na florest~.
Serrarias hidraulicas e a vapor no mato.
Festas e vida do povo no literal e no interior.
Batizado - casamento - enterro.
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22 Santuarios e capelinhas, adoragoes, ritos e supersti~5es.
23 Trabalhos em madeira e em · barro, de uso domestico:
pil6es - gamelas - colheres - pratos - tijelas - aproveitamento de cascas de frutas para conchas e canecas.
24 Animais domesticos porcos - cabras - burros
cavalos - vacas - galinhas - perus - cachorros ga tos, etc. - passaros de estima~ao.
Nao devera, pois, admirar a ninguem que embora incompleta, segundo seus desejos, atinja a produgao de Kozak a mais de
50 horas de projegao, toda em filme de 16 mm, sem faixa sonora,
a maior parte em filme colorido. Constitui de fato um epis6dio da
cinemateca nacional e paranaense, tanto em realiza\!ao individual
em que ninguem a supera, como pelo vulto, pela qualidade e importancia do registro cientifico. Pode ser considerada, num alcance maior, seria e valiosa contribuigao documental sabre os diversos campos que compreende.
Numa visao global, poderiamos, sem compromisso, classifica-la em filmes documentaries de viagens, qu·e Kozak realizou em
toda a sua vida tanto no Brasil coma no estrangeiro, filmes documentaries de natureza cientifica sobre fauna, flora brasileira,
filmes sabre tradigoes folcl6ricas nacionais e paranaenses, e filmes de natureza etnografica - especialidade esta em que obtem
resultados verdadeiramente sensacionais (sob o ponto de vista
cientifico) e culminai:ltes, como realizagao cirtematografica individual, sem patrocinio oficial de quaiquer especie. Talvez por isso
riieshib.
:: >' < E~'empl(}S : dos ptiiµefro~: ' as yi~g~11s ; a;gs· E!sta,dos Uni¢los, a
:Eliro:Pa; · a · B'aliia. r>os· s·egundo~': ' «:>s· :ci~µIl.iehtartds '· sobre · ·a Pantana.1 ma togrossense, as borboletas brasileiras, e, no Parana, sobre a fauna da Ilha dos Currais em nosso litoral; e ainda sabre
Orquideas Brasileiras. · Como filrhes de nattireza folcl6rica, as
Congadas da Lapa e as Cavalhadas de Guarapuava (estas incompl~tas) . ;Finalmente~ os filmes d~ cunho etnqgtafico, · doeumenta. rfos::'' cbmpletos sobre ritds e costumes das tribl1s iridigenas que
visitou, talvez a parte in:ais substanc1al e conhecida de sua obra
cin~fuatografiCa e que tern merecido interesse de varias organizagoes cientificas internacionais e nacionais. Nesta filtima modalidade, sua obra prima parece estar contida nos sete rolos de
cerca de 60 minutos cada um sobr~ os Heta do Parana, com to- madas de verdadeiro suspense - quando se sente a segura .penetragao da camara nos segredos ate entao nao revelados do· artesanato, ccrstumes, alimentagao e vida em comum dos ulimos re- ·
presentantes daquela tribo, hoje tida como completamente extinta.
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Disse-nos certa ocasiao o ilustre historiador conterraneo, ·1{
Newton Carneiro, que um extrato dessas filmagens de Koz~.
constitui a parte mais disputada do arquivo do Museu do Home '. :~
em Paris, fato que verificou pessoalmente quando de sua estad'
naquele Museu. Representam, de fato, uma verdadeira viag~ ·
aos tempos do homem primitive da Idade da Pedra - sobrep~.,
rando os misterios para sempre esvanecidos do restante que fQ.
impossivel captar e para sempre ficou perdido. Pela primeira ve~
conseguiu-se reconstituir a manufatura de machado de pedr-.:
em todos os seus pormenores.
~-,~
Eis um registro, talvez incompleto, da obra cinematografi~,
de Kozak, compreendendo apenas os filmes que se encontrava.·.
em seu poder e nao aqueles que possam ter sido incorporados ·'
cinematecas de Museus e Universidades do Brasil e do estra.
geiro. Estes possivelmente nem ao menos tenham merecido ~f:
simples registro de sua autoria. Para isso, respondia Kozak co ···
altivez que seu nome era comprido demais para aparecer e nad
mais importava.
·
FILMES DOCUMENTARIOS E DE ETNOLDGIA:
t/l
C/' 2

3
c>-

-~-

4
5
6
7
8

10
11
,/-;;
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.KARAYA - colorido - 15 mts. - tatuagem no rosto.
-.
FUNERAL DOS BOR6RO - colorido - 2 partes - 150 m ,
ALTO XINGU - colorido - 2 partes - 120 mts.
JAUARf - colorido - · i.a parte 60 mts. - 2.a parte 35 m ..
KARAY A (:f!inan son uere) - Sinfonia da Floresta - ce ·
m'.9pia do H:etq.Jio!{an -. 1. a parte 60 mts. - 2. a parte 55 m .- .
lJ;l{U~.l); :;~~l\gQ!t< (fylaranhao} .-_· .· colorido - ritual de ap'
sigao .de .ri6:riie. a cdariga e s~gragao - de cacique - Rio Gu .
pi - i.a parte 55 mts. - 2.a parte 40 mts.
KAINGANG - colorido - 20 mts. - · filmado ha cerca de
anos.
XOKLENG - colorido - inacabado -· 10 mts.
gem com fio de· urtiga.
KUBEN-KRAN-KEGN -. colorido - 1.a parte 55 mts. jull):
de 1955-· Xavante - cerimonia do Bemp-Goroi.
·'
KUBEN-KRAN-KEGN - 2.a parte 50 mts. - colorido - co.>
tern a procissao completa do Bernp-Goroti.
.
MEITAGE - indios em extingao - preparo da cai;a - cas~
tanheiros do rio Cametau, pr6ximo as vilas de Itupiranga / "'
Maraba, Para - 60 mts. - colorido - realizado no ano d~
1961 e ultima filmagem etnol6gica de Kozak, pois, dessa vi .
gem, retornou enferma sua irma Karla, que veio em seguid
a falecer.
·
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HETAS -

THE LAST FREE MEN OF PARANA

ii:

·!!

Heta - i.a parte - colorido - 55 mts. - inicio da via;t
gem a Serra dos Dourados - cagada - manufatura de maff_
chado litico - refei~ao de ratos - manufatura de flexas iA
refeigao de palmitos e jaracatia - levantamento de tapui.
i!~
-~@ HETA - 2.a parte - colorido - 55 mts. - preparo de erva
~·;
/
-- mate - larvas - tecelagem indigena - manufatura de tern~i
.
beta de resina de jatoba - aparecem Heiraca-n--e--Meo.::::. cura- ~
!h
tivo compel~ de onga -(§ora-aSsitaa)--(flexada)~
f!'·
@p_:~~~e-~rar~
----·-~~~x~. 43--p~ ~~
Ji,
15 H:ETA - 3.a parte - colorido - 55 mts. - derrubada da
palmeira de jeriva - ritual do urubu - artesanato· de va/f:
silhas de ferver agua que eram feitas de tangua memba e
,,
de espatula floral de jeriva - porungos - artesanato de con-~'--' ~· :
tas - brincos de penas - artesana to de animais em cera - ~_9., ~F;
cagadac.=-c~"Etif.a0~~Pl!i - tembetas de resina de ma- c_,\',,. "',,,,_.,_Q..-i lf,J
deira de jatoba e outras.
ri'1
~
HETA- 4.a parte - colorido - 55 mts. - refeigao de larvas
f(
de palmeira - assado de tatu - lavagem das maos com
&..
urina . . a~t.e~t(),~rb§IB~~~~~ de~~
c§ escapa _e tronco .·.. .. Cl!r~ _o~_unguento de urtI[a e abatl'..
.
IJ.!79.iiQCOm-cm:mr<:lli on~a. ~m_Qe~ -p~paro ae cha de
00
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,.· · · 5q~qr\cto. -.·.. Bq ~ ~~s. - ·.. ~i;imfatura de
.· rnachado llt1co·..·. ··derrubada· de palmeira - palm1to - va~ //
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silha de espatula floral de jeriva ao fbgo - banho de criarn;a
no rio - manufatura de waura haimbe - luta simulada "'"·
com waura haimbe - preparo de wua :hatimai· (flexa de mao
ou lan<;a) -· arremesso de wua hatimai - mordedura de co.· bre;t -. tratamerito com.mate - assado de cobra.
18 ~~,'.J?A - . 6;::1. parte -· ·• colorido - -40 mts. - manufatura de
colar -· . arr.nas - · curativo.
. .
.
__:~ 19 H:ETA -· 7. a parte - colorid~._
q,J .nts.. . ~rmadilha ,/- , ,.,,\ ·
)j:a~I:ttt..t~
. a gar'. - ~yka_) ... · . mul_P,~res . na_at ei __. . - -·a:ssa ~
~de m~~-,1. te aro d°-,~~--~]l_q_ n~ . !!la-~
.
-·e ura
£!.n o para l56ca ~colllci~™.1: . _ de m1co ~
. esc~nrcra e c1po)-:.~
. sp_i_~~. m.au
8rF~BaCI!._ e. ~~
es i:e-=...-·. ~nseto. s~~sado de tatu 15rai:~
~z.....,....a__.
n~-~-PJQCll.t~.:.. ~m~s -. . procura:-·ae==iarv~~@:ilig_a.
~b tear/- sono ao pe aOlogo.-- -- - -:-i l
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FILMES DOCUMENTARIOS DE NATUREZA 91ENT1FICA.· :;t!j

.~~1~t~
ORQUfDEAS - colorido - 60 mts.
2 ILHA DOS CURRAIS (litoral paranaense) - colorido mts. - fauna paranaense - filmada em 10 dias de per~
nencia na ilha.
3 ILHA DOS CURRAIS (litoral paranaense) - continuagao \~
viagem de trem pela Serra do Mar - carnaval em Paran~;
gua (indios - buinba-meu-boi - diabos - piramides) '.·.
confecgao de redes de pesca em· Matinhos - Ilha dos Curraf
·
, -~
e sua fauna.
4 JoIAS VOADORAS - (borboletas) - colorido - 60 mts. >.
5 AS BORBOLETAS E SEUS INIMIGOS - colorido - 55 mt~·
- documentario entomol6gico - ultimo filroe em que tr _'
balhou Kozak, pouco antes de falecer.
6 PANTANAL - i.a parte - colorido - 55 mts.
7 PANTANAL - 2.a parte - colorido -· 55 mts.
viage
em carro de bois a traves do Pantanal ma togrossense - p'
saros - j a cares.
8 PANTANAL - 3.a parte - colorido - 60 mts. - fauna .
Mato Grosso - aves - jacares.
·.
9 .. P ARANA - motivos diversos - . colorido - 55 mts. - pinhe
ros - artesanato de barricaria · - monjolo - Usina de Ca .
telhanos - Casa do sr. Kozak no bairro do Capaneroa e
Curitiba~ (~tig9s tetrenos da Cobrafite e hoje Rodoferrovi
rici ·a.e quritit)~) ~ ·.·. ·.. . · . . .
,,
10 'AXURIS'AL ' <F~zerida} - Mato Grosso -· Pantanal - c ;'
rumba - aves - colorido - 55 rots:
11 GRUTA DA FADA -. excursao espeleol6gica as grutas cf
Campinhos ·no Parana - hranco e preto - 10 rots. Apar '
cerri Jose Peon e outros . companheiros da excursao pioneira;,
12 sM/rBAQUI NAO E '1\HSTE.RIO - colorido - 50 rots. - J
gu~rl.ina · - Tubar'ao · · - · .Torres - Sao Francisco do Sul '.
· Itaja.t -. Alexandra. - · · Sambaqui do Macedo, excursao d
Prof~ Wesley Hurt, de Soµ th Dakota, U.S.A., e Prof. Bla
do Museu Paranaense - Serra da Prata - Na parte catart
ne~e exibe a destruigao dos . sambaquis com todos os por
menores.
13 ARARA - i.a parte - colorido - 55 mts. ·- docuroentari'.
paranaense no Al to Parana, as margens do rio Piquiri e d .·
Porto Coblindo (1950?) - parcialmente prejuclicado por fun
gos.
1
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ARARA - 2.a parte - colorido - 55 mts. · - documentario
sobre manobra com algaprema, sabre duas grandes rodas, para deslocamento de grandes toras, das matas ate a serraria.
15 ORQUfDEAS - colorido - 30 mts. - 1938.
14

FILMES DOCUMENTARIOS DE VIAGENS:

1
2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13
14
15

SALVADOR - colorido - 60 mts.
PRAIA DESERTA (literal paranaense) -. colorido - 60 mts.
excursao de Loureiro Fernandes e outros.
BIG PARADE OF PARANA - Curitiba - desfile de 7 de
setembro de 1941 - colorido - 55 mts. - contem ainda excursao a Serra do Mar - em branco e preto, e a Vila Velha.
CURITIBA - colorido - documentario urbano de aviao Catedral - Procissao em 1938 ou 1939 - 20 mts.
TERRA ROXA - Fazenda Bela Vista do Paraiso, de Brasilia
Araujo - colorido - 50 mts. - cultura do cafe e criagao de
gado.
IGUAQU (Cataratas) - colorido - 50 mts.
MAE D'AGUA DE ITAPARICA - brahco e preto - 55 mts.
Bahia - lavagao da Igreja do Bonfim - Mercado de Salvador - Festa de Iemanja - filmado em 1930.
VOANDO PARA AS CARAIBAS - branco e preto - 55 mts.
- via.gem em hidro~aviao, da Bahia ate Detroit, u .S.A.
VIAG:EJ~ A Ey:J:ltii?A ,,· , ·~Mq Horizqnte -· · partida · de Vitoria

•~~W~~~ 'ccrni''R1~i~~,;~,i~!~~a
.~·\r~#~>m ~6hecos?a~~uia
t8rriaaa:.·
pais de .:Kozik)

(aspectos
dos '
ano de 1935 partida para os .E:stad.os .Uriidos - 55 mts. branco e preto.
SOUTH' AMERICA VISTA ·-· Peru· Buenos Aires - Rio de
Janeiro - · . 15 mts. - . brarico e preto.
VtAGE·M A©Sfr ES'.rAID©S'; ix:m no s - 50 mts. - branco e preto< ·:, -'lvew Yprk: ·-. · ¢.lifo~;gd. Yellowstone - Mt. Rainier Geysers - · :Braa·ciway. ·.
CIDADE DE SALVADOR NA . BAHIA - interior do Mosteiro
de Sao Francisco - Festa dos saveiros - Igrejas - 25 mts.
branco e preto - cerca de 1930.
SERRA DE PARANAGUA- trens antigos - viadutos - pontes - carnaval em Paranagtia ·- 30 mts~ -- branco e preto;·
SETE QUEDAS - 10 mts. ~ colorido
IGUAQU - Garganta do .Diabo-:- io mts. --:- colorido
19
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CARDEAL E·M CURITIBA - Procissao religiosa e
Civica (1936?) - 30 mts. - colorido.
CACHOEIRA DOS PATOS - Rio Ivai - Rio das Velhas e .
Minas Gerais (minera~ao) - SNAKES no Institute Ezequi~
Dias de Belo Horizonte - 30 mts. - branco e preto e colorid.~
SOUTHBOUND OF CAPRICORN - Viagem por mar do R(
de Janeiro ao Chile e ate Buenos Aires - Travessia por tre.,:,
dos Andes e a beira dos lagos chilenos - colorido - 60 mt.:.
GADO DA FAZENDA PARAtSO (Bela Vista do Paraiso) · :;'
marca~ao de gado - 1945 15 mts. - branco e preto. ;:.'
BELO HORIZONTE - Mercado, igreja - Inst. Ezequiel Dia ·
- garimpeiros - Ouro Preto - branco e preto - dura~'"' .
nao registrada.
UM DIA NA FAZENDA ROBERTO GLAZER - branco e pr~
to - 30 mts.
SERAFIM MACHADO - figura de sertanejo que serviu d_·
guia na construgao da Usina de Castelhanos - 20 mts. .
branco e preto.
FILMES SOBRE TRADiiQ<5ES FOLCL6RICAS:

1 CONGADAS DA LAPA - 1953 - colorido - 60 mts. - o e
redo compreende as congadas dentro do sonho do rei, dmi,
mindo a sombra dos 'pinheiros, com grande 'sentimento (
X
poesia.
~· POTES E RAPADURAS DE MATINHOS - colorido - 20 mt'·
Esta· e a primeira vez que se:tenta arrolar a produc;ao filmic _
de Kozak. Ninguem antes o tentara. Nossa trabalho situa-se c
mo pioneiro_ e de desbravamento, sujeito a imperfeic;5es e ate ine.
xatidoes. Muitas vezes Kqzak arquivava seu material levand ·
em consideragao· as possibilidades de obter ·carreteis de 16 m/ ·
material · nem · sempre disponivel. Por isso algumas produgoes di
ferentes encontram-se no ·mesmo rolo, corno um todo. Respeita
mos a situac;ao encontrada. Tudo resultou de sessoes semana:
de duas a tres horas de dura~ao, durante mais de seis meses. Ta .-'-,
bem antes ninguem assistira a sua obra total. Nem mesmo o se ,'_
autor, porque sessoes houve com rolos ate entao ineditos, desd"
que haviam chegado do laborat6rio. A maioria encontra-se n:
original, nao se tendo produzido nenhuma c6pia~ Fora do pre:
sente rol, restam alguns poucos rolos que ainda estavam sencl
remanejados por Kozak, pouco antes de seu falecimento. Po
exemplo, o filme de um enterro em Curitiba, pelos idos de 30 °{.
20

outros - que futuramente hao de incorporar-se ao presente cadastramento.
Sao quase 50 horas de projegao - a que esporadicamente
compareciam pessoas diretamente interessadas, como o Prof. Blasi, Dr. Oscar Cavanha, Prof. Desiderio Aytai, de Campinas, Lothar
Witt, e outros, mas a que somente os de casa e Kozak acompanharam ininterruptamente. Destes, as criangas estiveram sempre
presentes e sempre interessadas, 0 que demonstra 0 carater didatico conveniente que Kozak imprimiu as suas produgoes. Finalmente, feliz por ver uma vez ainda a sua obra, dizia Kozak: este
e um curso de coma nao se deve filmar no Brasil.
0 PINTOR - Os pendores juvenis de Kozak ,para o desenho,
ainda em sua terra natal, apesar de posteriormente haver estudado desenho em Brno, nao lhe tiram o caracter de auto-didatisma em termos de pintura. Pretendeu, certa vez, estudar pintu..
ra com o pintor americano Norman Rockwell, pelo qual sempre
nutriu grande admiragao. Nao conseguiu realizar esse desejo, pela simples impossibilidade de afastar-se de seus afazeres profissionais, durante o tempo necessario ao curricula do curso.
Em suas obras de pintura, nao ha pracurar-se a primeira
vista a sentido imediato de arte ou de belo, como perfeigao final
ou objetivo de sua realizagao. Falta-lhe talvez o aprimoramento
tecnica e devem ser apreciadas coma documentarios, documentaries vivas~ de asp¢ctos: br~sileiros. O indigena, principalmente,
lhe alinieritou a teriiatfoa ·mais pronunciada. · Neste particular en-

· .ltiil11~-~illlilt1~i~:f,,ifii&;ii~ii?i~~

era motivq de inter¢sse .. pi(!t6~ico. . Quanta .a tematiea, . serve de
lic;ao a muito· pintor:> T:fabalh'ahdo quase sempre no ·pr6prio local~
lan9ou· ma6 da atju~rei'a . oli" e!J.tao do esbac;a em craion, para, em
seguida,·. fixa-"lo. em· paste1.' ()u :6leo .
. .·.. 11orne .,:E( Re:rig¢r; ao ·dr1t.t aciuzir o catalogo de pihturas de
K():;7,·?:~.;' ~rp.:. e~posi:g.ah: p,atl'.'qg~]ia,d.a pelo Glenbow ., Alberta Institu. t~~,.:.,,c19x· o·ap:~cla, qhegori/ a· ·afi'ri:nar ·que "sob certo respeito, estas
· piritub1s
dOcillnentos oi'iginais dos indios brasileiras e muito
auxiliam os cientistas interessados nessa area e em seu pavo'. E
diz ainda que "nao deve ser menosprezado que estas pinturas sao
de fato obras de arte por direito pr6prio". Pois, "Kozak e um tecnico e artista campetente, trabalhando com pastel, oleo e aqua..
rela". As afirmativas servem como um julgamento.
Infelizmente, a maior parte de aquarelas e pasteis de ·Kozak,
precisamente aquelas sabre estudos de ·indios que visitou, foi em

·sab
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1967 entregue

a Glenbow Foundation, _de Calgary, Alberta, no Ca

nada, junto com algumas de suas coleg6es de objetos iµdigena .
Nao comentamos - registramos o fato, que deveria ter sensibi
lizado os responsaveis pelos acervos de arte indigena no Bra(
principalmente aquelas referentes aos grupos que se encontr~ ;
em extingao ou ja extintos. No caso de Kozak nao se deve c~ surar apenas o governo, como e corriqueiro. E: tempo de ca ~-
qual reconhecer sua pr6pria responsabilidade, pelo desinteresS: _
solene que todos temos consagrado as atividades de Kozak, mar
mente daqueles que, conhecendo sua produ~ao cientifica e cultu'..,
ral, orgulho de qualquer Universidade ou Museu do estrangei(_'
nao se tenham movimentado em seu favor, durante anos, rel.,!
gando a quase inteiro desconhecimento em nosso meio tao int¢;
ressante contribuigao pessoal. Essa omissao nao prejudicou tan ;'
a Kozak, pois, talvez ate a solidao lhe tenha melhor servido '.
imensa obra que deixa, mas, de qualquer modo, aparece acus~~·
doramente coma um sinal da conspiragao do silencio.
_
Talvez a primeira tribo indigena visitada por Kozak tenh~
sido a dos Karaya. "Contudo, devido a dificuldades em obt ,
suficiente quantidade de materia prima e em encontrar raodelo.
nativos que se dispuzessem a posar, viu-se forgado a abandona
a escultura de assuntos indigenas em favor do desenho e da p'
tura". (Biografia de Kozak no catalogo do Glenbow Alberta In
titute, ja Citado). Desse periodo inicial, restam alguns exempl~
res de_bustos indigenas, em formato pequeno, todos ainda e ,.
suas matrizes.
-·
-·
_ Ern .1948, retorna ao sertao, entre a tribo do Kayoa, ao s.de .,Ma~9 - ~~qs~o _e, ,a.·, B~~~i:r_ cie ;1~5~, chegou a empreender mais ._
virite'.:: vi~g-e:hs ao, _ifJJ¢i'ibr: brasileiro. . Visitou os Urubu Kaap aihdl:L : ,-qlJ;ahCib ri(l-:·. ¥.~i·ari.ha.d;> bs -·TeriiBe, _'Kliberi~I{.ran-Kegn, -raya, Kamayura; Waura, Xavante, Bororo e outras tribos bra ,
leiras, entre as quais remanescentes dos Kaingang e dos Xoklen
em Santa Catarina.
Segundo relatava, quando partia .para o sertao supria-se d
material que pudesse. despertar o interesse dos indios, princip ·
mente contas de porcelana; que fazia as vezes importar de s terra natal ou recebia de amigos em troca de alguns exemplar _
de arte indigena. Poude, assim, recolher importante coleQao d
( artigos indigenas, arte plumaria, armas, utensilios, talvez mais _
i 3. 000 objetos que hoje enriquecem exposi<;6es do Museu de Ca
\ gary, no Canada, ao qual foram vendidos em 1967.
'---Ainda a prop6sito das pinturas de Kozak, conviria acresce ·
tar que ha, em nossos meios artisticos, uma tendencia a con derar o trabalho artistico de natureza hist6rica ou document'
como uma arte secundaria e em plano inferior, despida dos atr.
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tivos das realizag5es artisticas de cunho eminentemente pessoal.
Prefere-se tanto hoje os pinheiros virentes, numa epoca que assiste a agonia e a morte do pinheiro. Alem disso, OS quadros hist6..
ricos custam muito esforgo de contengao artistica, de certa forma incO:mpativel com os arroubos esteticos individualistas, quando nao com certo sentido pecuniario imediatista. Talvez ai se esconda uma das razoes por que tantos lances de nossa vida social
ficaram e ficarao para sempre relegados ao complete desconhecimento das gera<;oes futuras. Esquecem-se os artistas do pinheiro virente que quando se fizer uma retrospectiva dessa estranha
.geragao de belas arvores, numa s6 parede, serao quinhentos ou
seiscentos exemplares extintos, a nao ser dentro da iniaginagao
do artista.
Basta comparar a influencia estetica de ordem etnografica,
por exemplo, do pele vermelha americano (que nos perdoem a
invocac;ao), ou da Ecologia do deserto no Arizona (que fazem a riqueza visual da excelente revista Arizona Highways), com os nossos nucleos artisticos, para concluir quao poucas exceg6es subsistem no Brasil. Nao seria, entao, necessario, invocar a produgao
hist6rico-artistica de um Norman Rockwell, de um Charles Russel, de um Frederic Remington, ou de um Henry Famy, para destacar a importancia dos caminhos artisticos ainda nao suficientemente trilhados em nossa terra, pelo menos em proporgao convenie!lte a, ~µ~, puj~n~a... ·.
. · I>ehtrO::, clestes':.: conCeitos,: a produ<;ao de Kozak merece um reparq '··esp~i$.fp ¢(>#iq·rii~ils~g~µl diferente do meio em que foi rea-

.·. ;~it11ii~lliiili~~Jii~~-:~i~:;;~;
sempr$·_· a fotograffa.' ciu a·dri.ema para-aqllild que. perriiitia tais
meios>: 0 desei:lho e: a ·pihtura:;. tddavia~ flinciohavam· coriio comp~errieritos : as\\harrativas; sobre :epis6dios. ·autehticos; costumes f;
atos::da\:vid8;·. diama,. colhidos·; oralmente, ·ou entao quando~ por raz6¢s/~,t~¢11:t¢'~~;'.)n?o.: pdclia JitilizaF a·· cam·a:ra ..· Guardava, porem,_ tan.t..· ~ ",. aJ!t:~P,~Je~
i(:l)i~e:;
qtie
eh.~g·
~. va.
·do pro•:··_"
.· ...
. .
·..
, a/ pdrito- de seguir rascurtlibs
.
pi:~q;,;p@hbi:do·' harrador :ilid1geila, por sinal, sempre ricos em pornieriofes e realismo. Trabalhando assim, deixa sabre os Heta uma
quinzena de quadros a oleo, com cenas tribais captadas das narrativas indigenas. Sao representag6es de rapto de crianga · pela
harpia paranaense, nascimento de um bebe sob o troneo de uma
arvore, mae e filho untados com a ceiva auana, de cor verde, o
que lhes da colora<;ao de pererecas ·(esta ceiva era chamada de
aspargo dos Kaingang), ·ou ainda a captura de um jaguar que
matara alguem da .tribo, a noite, pr6ximo a tapui do grup_o.
\··
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Assim confeccionados com realismo e espirito de pesquisa ver~~':
dadeiramente cientifico, podem seus quadros compor qualque .
colegao de representa~6es naturais de nossos Museus, onde hao c;(
impressionar pela grandiosidade e originalidade tematica.
·
O ETN6LOGO - Atraves do interesse pela natureza, chego~;
'Kozak ao campo da etnologia, mais ou menos como resultado obrb
gat6rio de seu metodo de trabalho. Atuando, como vimos, ante~·
de tudo por intermedio do ineio de expressao cinematografico e1>
neste, preso ao documentario, quando se defrontava com os gru(
pos tribais via-se obrigado a adaptar-se ao terrivel desempenh9'
de camera-man de um objetivo tao instavel 'e tao humanament.~~
incontrolavel como o indigena, mesmo o ja aculturado. Quern .
percorrer os relatos dos primeiros viajantes que se utilizaram da;··
maquina fotografica em explorag6es etnol6gicas - recebe suas·:
impress6es com desafogo de comedia ou pantomima, ante as in~:'
crfveis peripecias enfrentadas e vencidas para um simples retra~··
to de grupo indigena, cujos componentes irrequietos geralment¢.
se mostram mais interessados no exame minucioso do aparelhtj;,:
fotografico, daquelas velhas e atraentes maquinas fotograficas de:
caixao, do que em ganharem um retrato de seus rostos. Quand ·.
nao fqgiam de me do e horror a pr6pria fotografia, anatematizact~·'
pelo feiticeiro da tribo come artes de roubar a alma de suas vf~·:·
timas.
Quase nao se materaliza a obra de Kozak, e.omo etn6logo;-:;
senao pela expressao e linguagem cinematograficas de seus do~ ·.
cumentarios, em decorrencia da falta absoluta de tempo e opor~ -·
tunidade para registros publicados. As anotac;oes colhidas aqui e··:
ali prestam-se antes a complementar e explicar o quadro foto- .
grafico, servindo-lhes de texto integrante.

Guardava de sua viagem a tribo dos indios Kaapor-Uruhu, ,
no Maranhao, em 1961 ou 1962, a inteira n arrativa da excursao, ·
em lingua t checa, com ilustragoes de seu punho, material de que
·
n unca se utilizou.
1

Na revista ~;Em Marc~51:, numero de setembro de 1947, pu· :
blicou "A Gruta d:a- Faaa'', com fotografias de sua autoria, em '
que, coma devotado espele6logo, relata o descobrimento de uma .·
formagao de estalactites ·e estalagmites, na regiao de Campinhos, ,
Parana. Contem interessante relato sobre a experiencia de foto- ·,
grafar no interior de gruta, a luz de uma duzia de lampioes pe- :
tromax. Em janeiro de 1963, na revista "Natural History", 6rgao de American Museum of Natural History de New York, saiu o seu :_:
trabalho sabre o "Ritual do Funeral Bororo", profusamente ilus- ,:
trado e que tambem fora objeto de documentario cinematografico: ·.
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Na mesma revista, correspondente a outubro de 1972, em colaboragao com Robert L. Carneiro, da Secgao de Antropologia do
citado Museu, vem o seu artigo sabre a manufatra de un1 machado de pedra pelos indios Hetas, considerado entao "a unique
document in the study of American stone tchnology". Ainda o
Museu de Hist6ria Natural esta agora em vias de publicar monografia sobre os indios Heta, em que Vladimir Kozak faz parceria
com Robert L. Carneiro e David Baxter, com ilustrag6es, na colegao "Anthropological Papers". Tera o titulo de "Heta : Fish in
a Dry Pond", e, alem do texto, trara 68 fotografias e ilustragoes
do pr6prio Kozak.
...,,!
A publica<;ao "Anthropology Contemporary Perspectives", de
David E. Hunter & Phillip Whitten, da Educational Associates Di- :
vision of Little Brown & Company, Boston U.S.A., traz de Kozak '
--~ .
o trabalho "Stone Age Revisited'', as paginas 245/250.
·~

Pode considerar-se, pois, valiosa a contribuigao pessoal de Kozak na area da etnologia brasileira, onde em diferentes ca1npos
de atividade, atuou com proficiencia, energia insuperavel, permanente modestia, mas sempre alicergado em observagoes diretas e
pessoais. Ao fim da Vida, nao deixava de lastimar o que nao pudera realizar, sem considerar o que realmente conseguira - obra
notavel para um s6 individuo. As longas viagens pelo sertao, as
esperas sem fim, as frustagoes, as despesas de equipamento e material, as maleitas mal curadas que curtiu ate o fim da vida apesar de constituir injustiga continuar a repetir que tudo perfez
sozinho. Sua irma - Karla .Kozak6va, ja falecida, foi sua companheira incansavel e estimuladora, talvez desgastando a saude
com ina alirhentagao indigena, na sua ultima viagem ao interior
do Para, de que ·resultou sua mo rte.
Considere-se ainda que se no cinema de estudio, j a a tarefa
diaria do camera-man nao e das mais confortaveis, imagine-se no
documentario ao natural, numa danga ritual indigen a, em que
os figurantes de cada numero ou tomada guinam desesperadamente nesta ou naquela diregao, e o homem atras da camara, estranho sempre ao improvisado roteiro, tern de atender aos lances
mais expressivos, medir a luz, manter armada o dispositivo de
rel6gio para rodar o filme, focalizar, filmar, deslocar-se entre a
tralha imensa de tripes e caixas, dos quais nao se pode nunca separar, defende-los dos curiosos, e ainda conseguir filmar alguma
coisa aproveitavel. Nao se pode repetir cena alguma, o espetaculo
natural continua ininterruptamente, OS atores nao bisam; sao
personagens da pr6pria vida. Sem contar com os insuperaveis
impecilhos metereol6gicos, se a tomada, como quase sempre, fazse ao ar livre OU a noite, que as vezes pode transformar 0 came-
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ra-man em simples espectador frustado, profunda mas

te revoltado contra os elementos naturais adversos.
.
Depois da trabalheira diaria para rodar uns poucos metrq.
de filme, cinco ou dez minutos de projegao, razao de ser de toct:·
a viagem, ap6s os permanentes cuidados com o equipamento, mu(
to pouco tempo sobra para Coleta de informagoes escritas de of:
dem etno16gica mais aprofundada, alem das estritamente neces.·
sarias a explicagao do roteiro de cada tomada que tiver sido im
pressionada no filme.
·.
Em compensagao, diante de uma cena colhida convenient~A:
mente, que palavras escritas ainda caberiam? Como ja se disse:;
quando nosso pais substituir seus quadros negros nas escolas po~
quadros iluminados de cinema educativo, - tera assumido po.;:
sigao de indiscutivel destaque cultural.
·
Os filmes documentarios de Kozak nao foram feitos para, d...·.
pronto, divertirem OU serem simplesmente assistidos. Devem ser,:
estudados, uma, outra e mais vezes, ate captar-se toda a riqueza:
de seu conteudo etnografico - desapercebido em toda sua exten'.'.:··
sao a primeira vista, mormente nas cenas coletivas em que a dh:
mara captou uma unica tomada.
Enquanto Vladimir punha os sentidos em sua camara, Karla
cuidava do equipamento, cozinhava, lavava ou se entregava a ou;~
tras atividades de apoio, quando nao pintava as aquarelas de or~:i
quideas e flares de que tanto gostava. Vladimir desejou um di~~
homenagea-la com um Memorial, encomendando uma tela monu.;,,
mental ao pintor tcheco Zdenek Burian, hoje na sala do Conse".'.,
lho Municipal de Bystrice pod Hostynem: uma cena numa aldei~;'
indigena, os dais irmaos rodeados de criangas da tribo.
:
Desde 1957, Vladimir Kozak e, por naturaliza<;ao, brasileirol
residindo desde 1938 em Curitipa, rodeado de sua parafernalia indigena, quadros, livros, maquinas e toda especie de coisas curiosas que arrecadou em sua longa e proveitosa existencia. Uma
verdadeira escola de brasileirismo, embora pare<;a a alguns igno
rado. Cumpre o velho conselho materno de nao desperdigar o·
dia do Senhor e ocupar-se sempre em alguina coisa de util. Nunca assistimos a tamanha capacidade produtiva r eunida num s6 ,
individuo.
Eis o "Branco Born" dos Bor6ro.
Ate aqui vinha nosso trabalho sobre Kozak, quando, em 03 '
de janeiro . de 1979, veio ele a falecer, cessando uma aproxima~ ·
gao humana que, embora ja com mais de dez anos, se aproxt·.
mara e firmara nestes dois Ultimas anos de sua existencia e qua .
agora teve seu termino com o triste ritual de lhe cerrar os olhos :
a beleza das coisas br~sileiras e paranaenses que tanto amou e.~
tanto elevou.
4

·.
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Havera talvez, depois disso, muitos Kozak, pois cada qual
dele guardara a versao que mais se ajustar as impress6es dos contactos humanos, durante sua vida tao proficua.
Tres vezes por semana, infalivelmente, embora nao ligasse a
folhinha do calendario, de manha, carregando velha e volumosa
pasta de couro, ao peso dos oitenta e tantos anos, cerrava cuidadosamente o portao de sua casa, a rua Padre Julio Saavedra n.o
588, no bairro de Uberaba, em Curitiba, e saia em busca do onibus Vila Sao Paulo, em diregao ao centro da cidade, quando nao
dispunha da condugao de algum amigo. Vinha suprir-se de chalcuteria, biscoitos, conservas, alguma fruta e depois visitava sua
caixa postal - 1.442 - onde apanhava o verdadeiro e unico alimento de seus wtimos dias, a correspondencia. Mantinha-a assidua com alguns e fieis amigos de varias partes do mundo : Tchecoslovaquia, Inglaterra, Estados Unidos, Canada, Mexico. Negava-se veementemente a escrever apenas sobre o tempo, politica
e religiao. Um de seus assiduos correspondentes foi o pintor Zde~
nek Burian, o maior muralista do mundo primitivo nos tempos
atuais. Escrevia indiferentemente em tcheco, ·a1emao, ingles e portugues, pois vinha ainda da patria bilingfie entre o tcheco e o
alemao.
Alem da correspondencia, resumia-se o seu mundo nos qua'."
dros e nos filmes que guardava como verdadeiro tesouro - que
de fato sao. Restaram-lhe estes como unicos motivos de entusiasmo e vibragao. Enquanto pode resistir, nao se entregou. Ha cerca de seis meses, durante a mais rigorosa onda de frio , ainda
partiu Kozak, em sua viatura de excursao, equipada para abriga-lo e ao motorista fiel - Arthur Schlogel, em viagem ao Rio
Vermelho, e1n Santa Catarina, para filmar borboletas.
Pouco depois, sentiu que o fim se aproximava e nao mostrou
nenhum temor. Como o mais bravo dos caciques, desprezou qualquer r ecurso medico contra sua aproximagao, que sabia iminente.
Ao morrer, interessaram-se os amigos em preservar-lhe a mem6ria, atraves da sobrevivencia das obras, principalmenfe os filmes.
Tendo falecido ab-intestato e sem herdeiros conhecidos, desde o
inicio providenciamos para que o Est ado do Parana se encarregasse da abertura de sua sucessao e fosse, desde logo, deferida g,
curadoria em favor do Museu ·Paranaense, entidade oficial que,
como representante do Estado even tualmente · beneficiario, caso
se verifique a vacancia, estara habilitada a salvaguardar a impor
tante obra.
Hoje tudo se constitui nos autos n .0 12.094, da a.a Vara Civel de Curitiba, a cujo ilustre titular apelamos para que, mediante os ates de lei, possa o Museu vir a desempenhar o seu munus,
certo como e que o Foder Judiciario, imbuido tambem do melhor
0
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espirito paranista, nao ensejara de forma alguma a dispersao, ex-::
travio ou deterioragao desse acervo cultural, oferecendo sua in~
dispensavel contribuigao.
tJm dia provavelmente se fara justi<;a quando a residencia d~f
Kozak puder ser transformada na Casa Vladimir Kozak e o povq~,
que com ele conviveu puder receber os beneficios de uma case>
de cultura. paranaense, pela qual ele tanto trabalhou.

Predio do Colegio Francisco Jose I, na cidade de Bystrice
Hostinem, onde Vladimir Kozak fez os primeiros estudos.
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FONTES DE REFERJ!:NCIA:

a)

b)
c)

Oral: depoimentos e reminiscencias de Vladimir Kozak rela tados ao autor do artigo, durante mais de 10 anos em que
com ele privou. Muitos trechos foram lidos a Kozak, que os
a provou e ria com as lembrarn;as.
f otografias cedidas por Kozak e fotografias e reprodug6es do
autor do artigo, ainda em vida de Kozak.
escritas:

1 2 -

3 -

4 5 6 :)

7 -

8 d)

Observagoes:
1)

'

2)
'

Jean Christophe - Romain Rolland.
Didatica Magna - Joao Amos Comenio - tradugao portuguesa e notas de Joaquim Ferreira Gomes, Fundagao
Calouste Gulbenkian, 2.a edigao, fevereiro de 1976.
Catalogo de pinturas de Kozak, Lorne E. Render, Glenbow-Alberta Institute, Canada, integrante do arquivo
de Kozak.
Revista Arizona Highways, Phoenix, Arizona, U . S. A.,
colegao dos anos de 1975, 1976, 1978, do autor do artigo.
Revis ta "Marcha", setembro de 1947, do arquivo de Kozak.
Revista "Natural History", American Museum of Natural History, New York, numeros de janeiro de 1963
e outubro de 1972, do arquivo de Kozak.
"Anthropology Contemporary Perspectives", David E.
Hunter & Phillip Whitten, Educational Associates Division of Little Brown & Company, Boston, U.S.A ., do
arquivo de Kozak.
Autos de Heranga Jacente n.o 12. 094/ 1979, da 8.a Vara
Civel de Curitiba, sendo de cujus - Vladimir Kozak.
Na grafia dos n omes indigenas, sempre que possivel, adotou-se a grafia apresentada a 2.a Reuniao Brasileira de
Antropoligia (Salvador, 1955), pelo Prof. J . Matoso Jor.
O n ome H eta deriva de informa<;ao de Kozak, que o colheu e adotou sua grafia, hoje internacionalmente aceita
para os grupos contactados na decada dos 50, servindo
de exemplo "The Heta Indians: Fish in a Dry Pond",
The American Museum of Natural History, 1979, dentro
de cujo texto a materia vem tratada. Sua contribuigao
neste particular e original e decisiva.
A rela<;ao de filmes foi realizada a medida em que as
mesmbs foram projetados na casa do autor do artigo, a
rua Rachel Prado n. 0 1. 000, em 23 sessoes semanais, que
duraram de janeiro a outubro de 1978, acompanhadas
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3)

4)
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de explica~oes de Kozak. Para projec;ao foi utilizado pror;;jetor 16 m/m, marca Bell & Howell, portatil, com contra'':'
le de voltagem, modelo antigo, de propriedade de Kozak:
que tambem; nas . filmagens, . servia-se sempre de duai
.cama:r:a~ B.ell .& llowell, 16 . m/m, de manejo manual, di
sua propriedade, vjsto como as .eletricas n~o se prest~~
riam .ao trabalho de campo realizado por Kozak. Tento'..
Kozak sonorizar seus filrp.~~ pelo sis~ema Movievox : R~:
cord, de San .Antonio (Texas, U.S . A.), mediante o acqplamento d~sse siste:i;na .d.e arai:ries ~ono:ros a um projeto
Movie Voive, da Faculdade de Filosofia do Parana, ·ma·
nao foi bem sucedido, nao s6 pela complexidade do si~
tema como pela inexperiencia . dos· operadores. ·
.·
O nome de Braide Pemegare, do titulo do artigo, foi dad ..
a ~ozak por Okebaka, de Orari Mogo Doge, Bororo, .e
adotado por sua tribo, que considerava Kozak o "Branco
Born". Possuimos em nosso arquivo nota manuscrita d.
Kozak a esse respeito.
Os acentos tchecos na grafia dos nomes pr6prios, inclu
sive dos indigenas, sempre adotados por Kozak, nao P-.
deram ser impressos, por falta de matrizes em port
gues.

