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Visite o Danúbio  
Para ver como é a aceitação do naturismo                                Richard Fuchs

Lembro-me de ter seguido instruções ao dirigir no 
interior de Massachusetts e, mais tarde, em Ontário, 
tentando encontrar um clube de nudismo.

„Terceira estrada lateral, 22ª caixa de correio amarela, 
triângulo grande“ ou palavras semelhantes. Foi como 
encontrar um traficante de drogas. Perto de Denver, as 
instruções eram vagas ao extremo, então eu e minha 
esposa cansada desistimos e dirigimos até a cidade e 
ficamos em um hotel.

Que mudança legal para se mudar para a Europa e ver 
placas gigantes na rodovia: „FKK Camping, 10km.“ 
Não é mais difícil do que encontrar um McDonald‘s. 
Países fora das áreas de língua alemã, como a Hungria, 
também usam „FKK“ porque as pessoas sabem o que 
significa.

Que mudança incrível de tempo e lugar. Na Internet, 
descobri que perto de Viena, parte do Danúbio lsland 
tinha uma área designada como „FKK“ para nudismo. 
O Donau é uma ilha artificial com 13 milhas de compri-
mento e 70-200 metros de largura, criada pelo despejo 
de lamas da dragagem do Danúbio entre 1972 e 1988. 
Não há carros, mas é usado para ciclismo, patins, na-
tação e canoagem. Existem alguns bares e restaurantes 
e (difícil de acreditar) uma piscina. Recebe cerca de três 
milhões de visitantes por ano e tem um dos maiores 
festivais de música da Europa. Recebi uma visita de 
minha casa no Canadá e viajamos de metrô até a ilha 
e caminhamos sem parar no calor do verão em busca 
da área de nudismo. Finalmente desistimos e sim-
plesmente mergulhamos entre os arbustos. Ninguém 
reclamou.

Anos depois, uma americana que morava em Viena me 
disse que eu deveria ter ido para o sul em vez de para 
o norte quando visitei a ilha antes. Ela e eu pedalamos 
do Praterstern Park até uma ponte para pedestres e 
bicicletas e descemos uma rampa em espiral até a ilha 
e pedalamos para o sul até a grande placa FKK.

Outra vez tentei percorrer essa distância porque estava 
em Viena sem a minha bicicleta, mas parecia tão longe 
que desisti e novamente simplesmente entrei. De 
novo, ninguém reclamou. A notícia surpreendente é 
que do outro lado do canal do rio, no que você pode 
chamar de continente, há um ônibus (92B) que o leva 
até cinco paradas diferentes ao longo da enorme área 
FKK. Cada um deles se conecta à parte nua do Danú-
bio. Existem vários parking lot off the Highway,  
a poucos metros da área de nudismo. 

A maioria tem um restaurante ou snack bar. Em uma 
delas você não precisa se vestir para ser servido. Sem 
direções codificadas, sem caixas de correio miste-
riosas. O nudismo é tão popular que a área repleta 
de pessoas nuas se expandiu para o oeste, então, 
na prática, tem o dobro do tamanho demarcado por 
placas e, na realidade, tem quase cinco quilômetros 
de comprimento em ambos os lados do canal ou seis 
quilômetros no total.
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Relatório dos naturistas  
Retratos de naturistas de todo o mundo..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raphaël tem 21 anos, aluno com deficiência que  
sofre de dislexia,disgrafia e uma rara patologia 
genética: aniridia. A aniridia afeta apenas 1 em 
40.000 pessoas e está progressivamente causando 
danos aos olhos, levando à perda total da visão. 
Desde o seu 18º aniversário, Raphaël já perdeu a 
visão do olho esquerdo. Ele tem cerca de 10 anos 
antes de perder a visão do olho direito.

Apesar de suas deficiências, Raphaël é um jovem de-
terminado, graças a sua força de vontade, obteve os 
seus diplomas e notas altas em ciências no diploma 
do ensino superior.

Como estudante de informática, o sonho de Raphaël 
é realizar a criação de videogames antes de ficar 
cego, deixar sua marca no mundo. Por meio de sua 
determinação de ter sucesso, ele não sai do quarto 
há 2 anos, um esforço para proteger o olho restante.
Os custos médicos não reembolsáveis   impedem que 
sua mãe, Cathy, financie sozinha o sonho de seu 
filho e, portanto, ela lançou uma coleção.

Cada centavo arrecadado mudará a vida deste jo-
vem. Aqui está o link: https://gofund.me/dbf092ee

Qualquer deficiência dificulta o acesso aos locais 
naturistas. Para Raphaël, sua vida no escuro reduziu 
seu naturismo aos confins de sua casa.

No último número do Focus I cometi um erro.  
No artigo sobre Carlos, a imagem de  

Rafaël é mostrada por engano.  
Peço desculpa às pessoas envolvidas.

. . .

Existem diferenças interessantes entre os dois lados. 
Onde o acesso é fácil, todos têm uma sombra extra 
acima da cabeça do banhista para que os olhos não 
fiquem marejados. A multidão é mais velha e me-
nos apta (dependente do carro). Do lado da Ilha do 
Danúbio, quase não há móveis de jardim, as pessoas 
vêm de bicicleta ou a pé (um longo caminho). Eles 
são menos obesos. A área também não é 100% nude, 
mas uma mistura de vestido e despido, incluindo um 
espaço gay (não marcada, mas suficientemente clara). 

Minha conclusão é que parece victoria. Assim será o 
mundo quando „ganharmos“ a aceitação da vida nua, 
já que os direitos dos homossexuais estão ganhando 
aceitação agora. Você não precisa ser aprovado em 
uma verificação de antecedentes. Você não precisa de-
monstrar que a pessoa com quem está é seu cônjuge 
legal. Não existem cercas. 

Em clubes nudistas menores, as cercas são necessá-
rias para impedir a entrada de invasores e curiosos, 
o que me dá a sensação de estar em um zoológico 
ou em uma prisão de segurança mínima. Isso parece 
uma punição por ter ideias bizarras que são “chocan-
tes” para tantas pessoas respeitáveis. Não há guardas 
de segurança nem regras publicadas. É o sonho dos 
anarquistas que as pessoas usem o bom senso e se 
regulem. 

Este é um gostinho  
do mundo como  
ele poderia ser.
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Nudez, o último recurso?  
Talvez a nudez em breve seja o último meio,  
de mostrar franqueza e tolerância                      Pauline Krätzig, NZZ am Sonntag

Quem ainda cultiva o naturismo hoje? E foi só por 
causa do tempo que Zurique perdeu nossa compa-
ração naturista com Munique?

Há uma zona naturista perto do meu apartamento 
em Munique. Amplos bancos de cascalho, no Isar, 
perto de uma ponte.

Lá eles mentem, as pessoas nuas. Ao redor, longo 
e largo. Todos os dias em que o rio não os inunda, 
hoje também. Tão perto! Agora é segunda-feira 
de manhã, eles não têm um emprego? O que ele 
está fazendo, aquele de calça chino vermelha, com 
a camisa passada de qualquer maneira - ele está 
procurando o Starnberg Yacht Club, ou o quê? Ah, 
ele tira a roupa. Um cara tão rico também, bem, 
bem. Seja como for, ainda melhor do que aqueles 
preguiçosos e comunistas hippies, que ocupam todo 
o biótopo com suas toalhas de batique. Essa mulher 
com certeza tem pelo menos 40 anos, ela realmente 
não deveria apresentar seus seios usados   tão aberta-
mente. E esse não é o filho daquele homem tatuado, 
com quem empilha pedras. Cadê os pais, aquele 
menino precisa de maiô, tem que chamar a polícia….

Não é engraçado? Eu também acho que não. 

Espero que ninguém parando na ponte de 340 m de 
comprimento exatamente em frente à zona naturista 
e inspecionando o panorama tenha pensamentos tão 
merdosos, mesmo que rudimentares. Caso contrário, 
vou levar para o lado pessoal. Porque também estou 
deitado aqui. Nu.

Estou mentindo aqui porque é meu trabalho apon-
tar queixas. Os naturistas estão ficando sem novos 
membros, e isso não se deve apenas ao declínio 
internacional das taxas de natalidade. Mesmo na 
Alemanha, berço do movimento naturista, o clima 
está mudando. Ainda em 2017, o porta-voz de es-
querda Gregor Gysi divulgou durante as campanhas 
eleitorais: “O naturismo tem um alto padrão”. Em 
vão. Então, isso está acontecendo quando você abo-
le a aristocracia e os motores a diesel: as pessoas se 
agarram convulsivamente a camisetas brancas por 
200 euros, para poder mostrar seu perfil. Ou o que? 
Vou dar uma olhada nisso. Não tenho problemas 
com nudez, nem mesmo com a minha. Ainda assim, 
é minha primeira vez como naturismo. Minha família 
não vem do Oriente, onde o naturismo se tornou um 
fenômeno de massa na década de 70, 
mas da Bavária: trajes tradicionais e CSU.

Até o “New York Times” noticiou em 1979 sobre a 
invasão da liberdade de Munique: “E ninguém fica 
chateado!” Sim eles fizeram. E como! “Esses pênis 
oscilantes” desagradaram ao Conselho Católico. Os 
nus de Munique, hoje um símbolo de cosmopolitis-
mo e tolerância, foram proibidos em 1982 nas zonas 
de tolerância. Quando comecei a estudar aos 20 
anos, eles haviam sido expulsos do Jardim do Éden 
inglês e mudado para os cinturões verdes. Na mai-
oria dos países ocidentais, o naturismo está sendo 
tolerado, desde que ninguém se sinta assediado.

Como as demandas subjetivas podem ser, pode ser 
visto no exemplo da Suíça. O limiar da dor é medido 
pela proximidade que “Naturismo” e “Nudivida-
des” (trocadilhos de Insider) chegam dos têxteis 
(vocabulário de Insider). Depois de uma praga de 
caminhantes nus da Alemanha, que escolheram 
Appenzell Innerrhoden como um paraíso, o cantão 
multa os casos. No mesmo ano, uma pessoa nua em 
Appenzell Ausserrhoden tornou-se uma fruta proi-
bida, porque sua bunda de 47 anos passou perto de 
um centro cristão de reabilitação para viciados em 
drogas e uma churrascaria com crianças pequenas, 
mas não mostrou conhecimento nem realização, 
mas em vez disso, de acordo com o Tribunal Superi-
or, um “comportamento grosseiramente indecente”. 
Ridículo.

Os naturistas evitam drogas e carne; o naturismo é 
provavelmente mais adequado para a desintoxicação 
do que a crença de que faz vinho da água e come 
regularmente o corpo de uma pessoa falecida. Além 
do casal pai e filho, sou o mais novo aqui. Meus 
vizinhos naturistas têm pelo menos 40 anos, a mai-
oria deles muito acima. Sentados ao meu lado estão 
Hermione e seu marido - nus há quase 40 anos sob 
seu guarda-chuva azul a partir das sete da manhã, 
bebem café com leite em pó da garrafa térmica, se 
deixam massagear de vez em quando pela cacho-
eira dos açudes próximos . “Isso se chama ilha dos 
macacos”, diz ela. Ela ri porque pode rir de si mes-
ma, no entanto, esse nome é claro que não tem uma 
boa intenção. O lendário homem do pênis que, em 
princípio na primeira fila, direciona seu pênis carnu-
do para a passarela e apresenta seus dois brilhantes 
piercings genitais aos pedestres, não melhora a 
reputação dos naturistas. Talvez ele esteja apenas 
tentando cegar os curiosos com seu aço cirúrgico. 
Pessoas! Não estamos na “praia dos porcos” em 
Cap d‘Agde, onde hedonistas, libertinos e exibicio-
nistas trepam na areia e fazem boquetes na altura 
dos joelhos. Se você realmente quiser ficar de boca 
aberta com os primatas, o Zoológico de Munique fica 
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Perto do Alpes, a 25 km do centro de Turim, a 20 minutos do aeroporto de Caselle. Caravanas, parcelas para recreação veículos 
e tendas, bungalows totalmente equipados, caravanas com chalé. Piscina, solário, jacuzzi e sauna. restaurante Clubhouse, 
petanca, mini-ténis, ténis de mesa, voleibol. circuitos de bicicleta de montanha e trilhas no Parque Mandria

Vistas: Venaria Royal Palace e Park, St. Michele Abbey,  
Rivoli Castle, Mole Antonelliana, Museu Egípcio,  
a Piazza S. Cario, Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

a apenas três minutos de distância, e os macacos 
não perderam sua evolução (apenas sua liberdade). 
Quem foi o primeiro: voyeur ou exibicionista? Com 
certeza foram os naturistas. Em todo caso, não 
nasci com sobretudo. Os naturistas não procuram o 
público, são os binóculos que procuram os nus. Em 
2009, o „Toggenburger Bergbahn“ definitivamente 
atraiu pessoas com seis binóculos em seus carros 
de passageiros, para „vistas fantásticas“ de „íbexes, 
camurças, águias, talvez também caminhantes nus!“ 
Binóculos, câmeras e smartphones são anormalmen-
te intrusivos - mas não o gatilho central do recente 
abotoamento.

Paradoxalmente, o naturismo tem uma parte em 
nossas sensações corporais perturbadas. Tudo 
começou na antiguidade, quando o ideal de massa 
corporal masculina era talhado na pedra, o que hoje 
castiga os fisiculturistas. E as mulheres sabem há 
3000 anos como devem ser. No entanto, a pressão 
para a auto-otimização veio com mais força nos 
primeiros anos do naturismo. Isso pode ser lido em 
revistas como “Nudez Ideal” publicada pelo editor 
“Verlag der Schönheit” em 1914. Acrescentados 
a isso foram valores étnicos e racistas por alguns 
campeões. O ativista naturista Richard Ungewitter 
fez campanha por “disciplina corporal estrita” e “es-
colha dos cônjuges nus”, que lembra os shows de 
namoro de nus de hoje, mas que não visava a cotas, 
mas sim a filhos puros. Os nazistas exploraram ideo-
logicamente a filosofia naturista em “Caminhos para 
o poder e a beleza”, “Olympia“ e “Homem e Sol”, 
para queimar corpos arianos fortalecidos durante a 
guerra. Hoje eles não são mais corpos arianos, mas 
ainda os altos, brancos e magros. Hoje as mulheres 
se despem sob convulsões e declaração encorajado-
ra “Você é tão corajosa”, para expulsar mutuamen-
te os fantasmas do passado com ações estúpidas 
chamadas “Aceitação de Gordura” e Neutralidade 
Corporal ”.

Estou tão feliz que minha puberdade foi limitada a 50 
SMS grátis e um modem de 56k e que também não 
me vi na censura de puritanas mega-corporações 
americanas e chinesas e em infindáveis   feeds ence-
nados em loop.

Tudo começou inocentemente com a nudez, antes 
de nos dividirmos em luxúria e vergonha, e então 
separá-la de nós como produtos de massa padro-
nizados. A capacidade de sentir vergonha é inata 
para respeitar os próprios limites e os dos outros. 
Qualquer vergonha além disso é martelada - e então 
coberta por folhas de figueira em nome da igreja. 
Hoje, a maioria de nós está nua apenas quando toma 
banho e, na melhor das hipóteses, quando faz sexo. 
Portanto, em qualquer caso, a nudez tem algo a ver 
com sujeira. Desde que a nudez ousa se aventurar, 
está sujeita a ser implicada como “incitação ao abor-
recimento público”, mesmo que caminhe inofensi-
vamente. Nunca isso pareceu tão mentiroso como 
hoje. “Sex / Life” no Netflix, o verbete da Wikipedia 
para pelos púbicos, Pornhub e xVideos entre os 
dez sites mais visitados - Nudez sob demanda e em 
carros da empresa concessionária (Hot Chassis). Mas 
os mamilos femininos, órgãos sexuais primários e, 
de qualquer maneira, corpos além da mídia transfi-
gurada e contextos comerciais? Inestético, indecente, 
anti-higiênico, apenas não abstrato o suficiente.

Uma bunda mole em um ângulo de visão me inco-
moda menos do que qualquer idiota no Camp-Da-
vid-Polo, que come nachos de queijo com a boca 
aberta. Para que servem as pálpebras, regras de 
espaçamento e mecanismos de deslocamento? Rapi-
damente, cubra todos os espelhos em casa antes que 
a rejeição de nudez não-conforme se espalhe sobre 
seu próprio corpo. Ou o corpo confuso e a visão de 
mundo de seus próprios filhos. Quando menciono 
aos meus colegas o quanto meus sobrinhos gostam 
de jogar todas as roupas pequenas fora do corpo em 
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casa (o mais novo dobra-as com cuidado ”), sempre 
ouço:“ Qual é a idade deles? Cinco e oito? Isso não 
pode ser normal! ”. O que está sempre cruzando 
essas mentes…. Freud chamou essa projeção de 
Nietzsche de pseudomoralidade antinatural. Deixe 
isso para trás.

Embora eu tenha vindo sozinho e nu, não me sinto à 
mercê. Meu marido não foi persuadido a acabar com 
a sombra eterna das joias da coroa; em vez disso, ele 
me perguntou cuidadosamente se eu gostaria de um 
spray de pimenta. Eu posso acalmá-lo. Não demorou 
muito para se acostumar com a nudez. Cientistas, 
estatísticas criminais e dez entre dez ginecologistas 
confirmam isso.

Sob seu pseudônimo Heinrich Scham, o Naturista 
Pioneiro Heinrich Pudor destilou já em 1893 em “Na-
ckende Menschen. Jauchzen der Zukunft ”(Pessoas 
nuas. Exult of the Future) qualquer motivo sexual do 
naturismo: Especialmente o velamento das“ partes 
mais valiosas ”exige a imaginação com mais força, 
ensinou Scham. “O prazer sexual agride pessoas 
nuas dessensibilizadas, na verdade apenas“ quando 
o copo estava cheio para espumar ”. A pessoa ao 
meu lado não parece nem ameaçadora nem lasciva, 
e sim mais como Albert Einstein. Tudo é relativo. O 
que quer que as pessoas nuas com sapatos de neo-
prene em cadeiras de campismo se liguem, fica aos 
olhos de quem o contempla. Quem finge que mulhe-
res nuas são sexualmente provocantes e convidam a 
crimes sexuais, deve apenas perguntar às mulheres 
quanto uma minissaia mudaria a acusação. Pessoas 
doentes sempre existiram e sempre existirão. E não 
vou deixar que este agente terapêutico me estrague: 
Pessoas, que regularmente e naturalmente estão 
nuas e idealmente crescem assim, têm uma imagem 
corporal mais graciosa, porque realista. Eles não 
serão tão rapidamente perturbados por “Pre-an Af-
ter-Baby-Body” de Emily Ratajkowski. 

Ou por aquele homem que achava que eu deveria 
aumentar meus peitos. Costumo ler: Meninas, olhem 
para corpos enrugados e gordos, então vocês vão 
se sentir melhor imediatamente! Positividade cor-
poral! então você se sentirá melhor imediatamente! 
Positividade corporal! então você se sentirá melhor 
imediatamente! Positividade corporal!

Não acredito em comparações descendentes nem 
ascendentes, absolutamente nada. Minha nudez 
despreocupada acabou quando eu tinha oito anos, 
quando parentes divertidos compararam meu peito 
achatado com os seios crescentes de minha irmã. Eu 
simplesmente fico maravilhado com a variedade de 
graus de bronzeamento (melado!) E formas corpo-
rais. Aí você tem sua diversidade corporal. Não dos 
poucos comerciais que jogam fora alguns quilos a 
mais em suas campanhas - de corpos femininos, 
nem masculinos, nem velhos.

Os complexos de inferioridade das mulheres sim-
plesmente têm um valor de mercado mais alto, 
depois de serem cultivados por séculos. No entanto, 
são as pessoas mais velhas que ficam mais radiantes 
e com maior paz de espírito, pois há muito tempo 
estão menos preocupadas com o fato de parecerem 
batatas velhas. Por muito tempo, a nudez foi um 
símbolo de liberdade e a nudez um ato de libertação. 
Desde o início do período moderno - exceto nas ar-
tes - era desaprovada a exibição de nudez em públi-
co. Nos tempos rígidos do império, tornou-se um 
meio para um fim, o protesto final. Uma vanguarda 
nua feita de artistas, intelectuais e ativistas travou 
uma guerra cultural contra os “capitalistas de jersey” 
e “burgueses vestindo calças”, o proletariado da 
“Weimarer Republik” uma guerra de classes contra a 
burguesia. Na verdade, foi desagradável.

O naturismo surgiu de uma utopia. Um sonho extre-
mamente romântico. Mais e mais pessoas ansiavam 
por um retorno ao estado natural, queriam se livrar 
da civilização patológica e causadora de doenças. 
Uma nova forma de vida, uma nova ética, um novo 
sentimento de vida deve permear tudo.

Os excessos da industrialização também mudaram 
completamente o Império Alemão, transportaram os 
trabalhadores alemães dos campos para as fábricas 
e para o subsolo, amontoaram-nos em quartos e os 
forçaram à miséria.

O primeiro clube naturista foi fundado em Essen 
em 1898, no “Kohlenpott” (campos de carvão), 
onde pessoas com raquitismo e pulmões de fumaça 
lutavam por ar e vitamina D. Essa existência desu-
manizada e tosquia foi o terreno fértil para inúmeras 
reformas de vida, que destinavam-se a curar o corpo 
e a mente da asma à melancolia. E para reformado-
res da vida como o suíço “Doutor do Sol” Arnold 
Rikli, em cujo “sanatório solar” as pessoas se banha-
vam nuas de luz e ar, enquanto faziam a dobra dos 
joelhos (ginástica, da antiga gimnós grega - nua).

Calendário

07.10. - 10.10.2021 
Congresso Mundial INF-FNI
Veržej-Banovci, Esloveno  
Contacto: eu-office@inf-fni.org 

05.11. - 07.11.2021
Gala de natação
Turin - Itália Organizado por LNV-UNI,  
Contacto: info@unionenaturisti.org

05.12.2021
Dia Mundial do Naturista 
Hemisfério Sul 
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Alguém está se perguntando por que todos os pio-
neiros e porta-vozes do naturismo eram homens: as 
mulheres primeiro tinham que ganhar autodetermi-
nação sobre seu próprio corpo antes que pudessem 
se levantar contra o patriarcado (e hoje são descritas 
como traidoras da emancipação quando agem nuas 
contra o sexismo).

No final, a utopia falhou. Além disso, pela instrumen-
talização do corpo nu, que muitas vezes degenerava 
em seriedade sagrada e idéias malucas de salvação. 
O projeto mítico de assentamento no Monte Verità, 
que foi fundado em Ticino no outono de 1900, é 
frequentemente citado como a mostra de uma so-
ciedade alternativa. Desaparecidos de todos os tipos 
realmente queriam viver, dançavam nus ao sol, para 
queimar “os podres, os mortos nas pessoas e em 
sua esfera de atividade”. Que hoje sabemos e lemos 
tanto sobre isso, é devido ao fato de que muitos 
escritores conhecidos se juntaram na montanha - e 
logo depois escreveram sua antipatia. Hermann Hes-
se, que na primavera de 1907 “só vestia sandálias e 
chapéu” queria fugir do álcool, após quatro semanas 
de “espinhos, tormentos e zombarias”, só precisava 
de uma “garrafa de vinho branco fresco Moselle”. O 
instituto naturopata se desenvolveu em um modelo 
de negócio, no qual pessoas da vila de pescadores 
Ascona, no Ticino, podiam assistir pacientes morren-
do de fome com uma dieta radical, feita de vegetais 
crus em uma pequena tigela de alumínio, e que ven-
dia cartões postais com fotos de proeminentes nus 
convidados: em uma das fotos, o anarquista Erich 
Mühsam, de 26 anos, está agachado em uma roda 
de moinho ao lado do riacho, olhando embaraça-
do para o chão. É assim que um sonho terminou. 
olhando envergonhado para o chão. É assim que 

um sonho terminou. olhando envergonhado para o 
chão. É assim que um sonho terminou.

A maioria das pessoas nuas hoje simplesmente 
estão nuas. Neutrum. Neutro. Nenhuma luta pela 
emancipação, nenhuma crítica social, nenhuma 
cultura do corpo. Querem apenas sentir a natureza 
na pele, sem aditivos. Ou passe todo o seu tempo de 
lazer e, se possível, o dia a dia todo nu, em harmo-
nia com a natureza. Mas ninguém tem a intenção de 
instigar uma “guerra de calcinhas”, como o povo 
naturista da RDA, que, em seu último resquício de 
liberdade no Mar Báltico, despiu à força banhistas 
vestidos e os amarrou às árvores. Ninguém preci-
sa enfiar a bunda nua em cadeiras quentes de PVC 
- para que uma equipe de filmagem chegue com 
instruções de palco difamatórias.

Ninguém é obrigado a ingressar em um clube natu-
rista, embora não me surpreenda que a proporção 
de mulheres seja alta lá: respeito e nível de olhar em 
vez de comparações furadas, olhar para o umbigo, 
pick-ups e gente que confunde clube naturista com 
bordel. Ao contrário dos veganos militantes e dos 
colonialistas europeus, os naturistas não querem im-
por sua filosofia a ninguém. Eles só querem inspirar, 
encorajar. Uma campainha toca atrás de mim. Um 
homem faz várias ligações de negócios em alemão e 
espanhol, então me pede para cuidar de sua mochila 
de negócios e caminha pelas águas rasas e verdes e 
cristalinas.

A Suíça considera que caminhadas com nudez são 
proibidas - que tal caminhar com nudez decente? 
Eu sou confiante. O Vermelho-Verde governou suas 
grandes cidades por 30 anos, os pênis vermelhos de 
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seus animais heráldicos ainda não foram encober-
tos. Em Zurique, o “Werdinsel” é a única área oficial 
de naturistas. Terceirizada com a comunidade de 
Höngg, que foi adotada em 1934, entre a área resi-
dencial e a comercial, a usina de esgoto e fio d‘água. 
Que os trabalhadores da Suíça se regenerem ali. 
Assim que você sai da ponte azul na “Fischerweg”, 
as opiniões estão claramente divididas: o caminho 
da direita leva por calçadões de cascalho, passa por 
jardins, um lago infantil estilizado com fonte e um 
código de vestimenta - “Eu também uso natação 
troncos ”- para relvados aparados com bancos 
suficientes e pequenos caixotes do lixo. Um idílio 
balnear em que foram abatidas 50 árvores. O resto 
é para quem quer absolutamente ficar nu: trilhos, 
prados não cortados, bosques mortos, mato para os 
selvagens. Sem quiosque, sem vestiário, sem chu-
veiros, sem banheiros, sem civilização para os incivi-
lizados. Na minha frente, um homem mijava na flora 
que foi deixada à sua própria sorte. A ictiofauna do 
Limmat atribui pontos vermelhos à truta do lago e ao 
nariz: ameaçados de extinção. Os nus nem ganham 
o botão vermelho do SOS. Sem entrada, sem as-
sistência de saída, sem salva-vidas. Aí você tem sua 
liberdade! Se afogar! Na minha frente, um homem 
mijava na flora que foi deixada à sua própria sorte. 

A ictiofauna do Limmat atribui pontos vermelhos à 
truta do lago e ao nariz: ameaçados de extinção. Os 
nus nem ganham o botão vermelho do SOS. Sem 
entrada, sem assistência de saída, sem salva-vidas. 
Aí você tem sua liberdade! Se afogar! Na minha 
frente, um homem mijava na flora que foi deixada 
à sua própria sorte. A ictiofauna do Limmat atribui 
pontos vermelhos à truta do lago e ao nariz: ame-
açados de extinção. Os nus nem ganham o botão 
vermelho do SOS. Sem entrada, sem assistência de 
saída, sem salva-vidas. Aí você tem sua liberdade! 
Se afogar!

O céu está cinza, o ar está quente, quando entro na 
área naturista. Obviamente, os naturistas de Mu-
nique são mais resistentes às intempéries do que os 
de Zurique. Em todo caso, fico muito tempo sozinho 
com os patos. Pelo menos, não consigo ver outras 
pessoas. Eles se vêem no matagal como pequenos 
estados de cantão. Me falta a coesão, a proteção 
do rebanho. Eu me sinto à mercê deles. Estou me 
perdendo em pensamentos miseráveis. Mas essa 
integração desinibida de uma minoria é um grande 
avanço.

Não é de admirar que haja menos grupos naturistas 
aqui do que reuniões de sexo e espionagem. Além 
disso, corredores, ciclistas e pessoas passeando com 
seus cachorros para ‚fazer limpeza‘, embora uma 
densa floresta de placas anuncie explicitamente os 
naturistas. Um homem na casa dos cinquenta com 
uma capa de chuva grossa examina uma mulher 
com uma tanga, nadando algumas voltas. Eu me 
visto novamente. “É uma coisa alemã que toda a 
família Müller saia de férias de cueca”, conforta-me 
um amigo suíço ao telefone. “Os suíços são mais 
assim: festas de sexo no porão.” Ou simplesmente 
na vegetação rasteira. Então, bagunçado não recon-
hecido?

Online me deparei com um mapa não oficial do 
“Delta Naturista”, que indica a floresta gay, a ilha 
swinger, o prado do prazer e o ninho de trepada. No 
meu caminho de volta para a passarela gay, há uma 
camisinha usada. Devo me sentar. O único lugar para 
sentar na área naturista é um “20 Minutos” aberto 
em um tronco úmido de árvore. Em seus vestígios 
de chamas e inundações.

Honestamente, quão natural pode ser a nudez em 
um ambiente cada vez mais antinatural, que definiu 
a natureza para ser o mundo ao redor? Hoje, o natu-
rismo é um fenômeno marginal, em breve história, 
mesmo na Alemanha Oriental. A reunificação alemã 
poderia ter corrido tão bem se, após a Mudança, o 
“Super!” não tinha intitulado “Wessies afugentam 
Ossies nus” em grandes bares pretos. Claro, pes-
soas nuas não são todas iguais, nem mesmo quan-
do vistas de fora. Mas mostrar a própria nudez em 
solidariedade e aceitar todas as imperfeições: esse 
é o princípio e a refeição consagrada dos grupos de 
autoajuda.

Barramos a perspectiva de uma utopia verde com 
a construção de silos residenciais, mas ainda há 
algumas áreas de lazer! Olhamos com sobriedade, 
nua ou não: devemos nos reconciliar com a nature-
za o mais rápido possível, pois ela claramente está 
tentando se livrar de nós.

Um teste de campo terminou para Pauline Krätzig 
ainda vestida. Durante uma curta viagem ao Tirol do 
Sul, ela perguntou ao estalajadeiro falante sobre os 
sítios naturistas - sua indignação escapou 
em fragmentos e ela desapareceu.
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