
Nunca se sabe direito a razão de um 
amor. Contudo, a mais frequente é a 
beleza. Quero dizer, o costume é os feios 
amarem os belos e os belos se deixarem 
amar. Mas acontece que às vezes o 
bonito ama o bonito e o feio o feio, e tudo 
parece estar certo e segundo a vontade de 
Deus, mas é um engano. Pois o que se 
faz num caso é apurar a feiúra e no outro 
apurar a boniteza, o que não está certo, 
porque Deus Nosso Senhor não gosta 
de exageros; se Ele fez tanta variedade de 
homens e mulheres neste mundo é 
justamente para haver mistura e dosagem 
e não se abusar demais em sentido 
nenhum. Por isso também é pecado 
apurar muito a raça, branco só querendo 
branco e gente de cor só querendo os da 
sua igualha — pois para que Deus os 
teria feito tão diferentes, se não fora para 
possibilitar as infinitas variedades das 
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EDITAL 25 - 2011

Os selos retratam os dois autores 
homenageados. No primeiro, tem-se a 
imagem da autora Rachel de Queiroz. 
No canto inferior direito, encontram-se a 
representação da assinatura da autora 
e um diploma em referência ao Prêmio 
Camões, destinado a autores de língua 
portuguesa, recebido por Rachel em 
1993. Abaixo do diploma, duas obras 
sobrepostas, e, ao fundo, uma estante 
de livros, destacando sua vida literária. 
O segundo selo focaliza o escritor sérvio 
Ivo Andric´. Na peça também estão 
reproduzidos a medalha e o diploma 
recebidos pelo autor na ocasião do 
Prêmio Nobel de Literatura, em 1961. Foi 
utilizada a técnica de computação gráfica 
e fotografia.

The two stamps bring the representation 
of both authors. On the first stamp, there’s 
an image of the Brazilian author Rachel 
de Queiroz. At the right bottom corner, 
one can see the reproduction of her 
signature and a certificate representing 
the Camões Prize (an important prize for 
portuguese languange authors), won by 
her in 1993. Below the certificate, there’s 
two books, and, at the background, 
there’s a library representing the devoted 
life of this female author to literature. 
On the the second stamp it is shown 
the serbian author Ivo Andric’. It is 
also possible to see the medal and the 
certificate representing the Nobel Prize, 
wich Andric´ won in 1961. The technique 
used for these stamps was pressed 
crayon and photography.



Série relações Diplomáticas: Brasil – Sérvia
rachel de Queiroz e Ivo Andric´ – A literatura unindo continentes

Os Correios, por meio da emissão conjunta de selos entre Brasil e Sérvia, da Série Relações 
Diplomáticas, retrata laços de amizade entre os dois países, homenageando dois escritores 
ilustres, cujas obras literárias levaram para o mundo as histórias de sua terra e de seu povo. 

rachel de Queiroz 

Rachel de Queiroz nasceu em Fortaleza, em 17 de novembro de 1910, e morreu em 4 de 
novembro de 2003.  Passou a infância em sua cidade natal, em uma fazenda do interior cearense.  
Muito jovem, publicou o romance O Quinze, que entusiasmou o País.  Logo após, seu segundo 
romance, João Miguel, superou o primeiro, e Rachel se transformou num dos maiores nomes 
da literatura brasileira. Cronista de larga experiência em jornal, fez também obras de teatro. Seu 
estilo, de um realismo ao mesmo tempo didático e lírico, influiu em escritores de novas gerações 
no Brasil. Foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, em 1977, e ocupou a 
cadeira número 5.

Quando jovem, participou de algumas movimentações políticas, sendo uma das fundadoras 
do Partido Comunista em seu estado. Contudo, se afastou da vida política nos anos 1940, 
pois passou a não concordar com os rumos do programa revolucionário e, também, porque se 
preocupava com uma possível restrição no que concerne à sua liberdade artística.

Foi uma das pioneiras na fórmula do romance de ciclo nordestino, que buscava naquele 
ambiente social, cultural e geográfico os seus elementos temáticos, os tipos de problemas, os 
episódios que seriam transformados em matéria de ficção. O Quinze é um romance de cunho 
social, em que a autora aproveita observações da terrível seca de 1915, que ela acompanhou com 
os olhos de uma menina de apenas cinco anos. 

 Foi duas vezes convidada para ser ministro, a primeira pelo Presidente Jânio Quadros, e 
outra pelo primo Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, mas recusou em 
ambas as oportunidades. “Não nasci para isso. Sou escritora, e olhe lá”. - costumava repetir para 
os seus amigos mais íntimos. E confessava: “Mesmo que isso me canse muito”.

Ela gostava de se considerar preguiçosa, o que não correspondia à realidade. Escreveu alguns 
dos mais preciosos romances da literatura brasileira, além de milhares de crônicas, especialmente 
a famosa Última Página, na fase áurea da revista O Cruzeiro. Destaca-se, particularmente, o valor 
do livro Memorial de Maria Moura, escrito já aos 83 anos de idade, com a valiosa colaboração 
da sua querida irmã Maria Luíza. Essa obra tem um enredo cinematográfico, o que ajudou muito 
a fazer com que a televisão aproveitasse os seus originais para uma vitoriosa minissérie. Aliás, 
sempre afirmamos que a epopéia vivida pela corajosa heroína nordestina poderia muito bem ser 
autobiográfica.

Quando recordamos a vida e a obra de Rachel de Queiroz, só um sentimento nos domina: 
saudade.  

Arnaldo Niskier
Academia Brasileira de Letras

Ivo Andric´

Ivo Andric´ (1892 – 1975), um dos maiores escritores sérvios, nasceu em Travnik. Completou 
a escola elementar em Visegrad, cidade que seria responsável por fazer florescer sua criatividade 
mais do que qualquer outro local, pois ele passaria seus dias admirando os finos arcos da ponte 
sobre o Rio Drina. Andric´ continuou sua educação na Escola de Gramática de Sarajevo, a mais 
antiga escola na Bósnia Herzegovina. Foi nesse momento de sua vida que começou a escrever 
poesia, e, em 1911, publicou seu primeiro poema, U sumark (O bosque), na revista Twilight. Foi 
também durante o secundário que Andric´ passou a se interessar por política e defender ativamente 
a causa iugoslava. Fez parte do movimento nacionalista Mlada Bosna (Jovem Bósnia) e lutou pela 
liberação dos povos eslavos, na época dominados pelo Império Austro-Húngaro.

Andric´ estudou história, filosofia e literatura nas universidades de Zagreb, Viena, Cracóvia e 
Graz. Inclusive, o autor testemunhou a queda do Império Austro-Húngaro e o surgimento do reino 
dos sérvios, croatas e eslovenos enquanto estudava na Universidade de Zagreb. 

Ivo trabalhou como servidor público no Ministério da Religião, em Belgrado. Fez uma carreira 
de sucesso no Vaticano, em Bucareste, Graz, Belgrado Marselha, Paris, Genova e Berlim. Contudo, 
nunca deixou de lado a literatura, tendo escrito no período mais de cem contos e ensaios. Mas a 
maior parte de seus romances foram escritos durante a II Guerra Mundial, em Belgrado: Travnika 
hronika (A História Bósnia), Na Drini´cuprija (A ponte sobre o Drina) e Gospodica (Perda).  Todos 
esses romances foram publicados após o fim da guerra. 

Ivo Andric´ continuou seu trabalho frutífero em Belgrado, onde escreveu diversos contos, as 
novelas Proketa avlija (O Jardim Condenado) e Omespasa Latas, sendo que a última nunca foi 
terminada. 

“Por sua força épica,” com a qual “moldou os temas e fatos da história de seu país”, Andric´ 
recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1961. Ele expressou sua gratidão pelo reconhecimento 
de sua obra em 10 de dezembro do mesmo ano, no discurso On Stories and Storytelling (Sobre 
estórias e a arte de contar estórias), no qual ele expõe os princípios básicos de seu estilo de 
escrita. Apesar de seu trabalho ter sido traduzido para diversas línguas antes mesmo do Prêmio 
Nobel, foi após o recebimento deste que grande parte do mundo se interessou por suas obras 
sobre os Bálcãs. Suas novelas e contos foram traduzidos para quase cinquenta línguas. 
Em 13 de março de 1975, este grande literato da Sérvia, escritor da mitificação dos poderes e sábio 
cronista dos Bálcãs, deixou este mundo. 

radovan Vučković, Presidente do Conselho Administrativo
© Fundação Ivo Andrić, Belgrado, Sérvia

Diplomatic relations Series: Brazil – Serbia
rachel de Queiroz and Ivo Andric´ – Literature uniting continents

Correios, through the joint issue of stamps between Brazil and Serbia, for the Diplomatic Relations 
Series, portrays the ties of friendship between the two countries, paying tribute to illustrious authors 
whose literary works have taken the stories of their lands and their people to the world. 

rachel de Queiroz 

Rachel de Queiroz was born in Fortaleza on November 17, 1910, and died on November 4, 
2003. She spent her childhood in her native city, on a farm in Ceará. Very young, she published the 
novel O Quinze, which excited the country.  Soon after, her second novel, João Miguel, exceeded 
the first one and Rachel became one of the major names of Brazilian literature. A chronicler with 
broad experience in newspapers, she also wrote theater works. Her style, a realism that was 
simultaneously didactic and playful, influenced new generations of writers in Brazil. She was the 
first woman elected to the Brazilian Academy of Letters, in 1977, occupying chair number 5.
While young, she participated in some political movements and was one of the founders of the 
Communist Party in her state. However, she drifted away from political life in the 1940s because 
she began to disagree with the direction of the revolutionary program and also because she was 
concerned about a possible restriction regarding her artistic freedom.

She was one of the pioneers in formulating the Northeastern cycle novel, which sought its 
thematic elements in that social, cultural and geographic environment, the types of problems, and 
the episodes that would be transformed into matters of fiction. O Quinze is a social novel in which 
the author makes use of observations of the terrible drought of 1915, which she accompanied with 
the eyes of a little girl just five years old. 

She was invited to be Minister twice, the first time by President Jânio Quadros, and then by 
her cousin, President Humberto de Alencar Castelo Branco, but she refused both. “I wasn’t born for 
that. I am a writer, and barely that,” she used to repeat to her closest friends. And she confessed: 
“Even if that tires me greatly.”

She liked to consider herself lazy, which was far from the truth. She wrote some of the most 
precious novels of Brazilian literature, as well as thousands of chronicles, especially the famous 
Última Página, during the golden age of O Cruzeiro magazine. Of particular value is the book 
Memorial de Maria Moura, written at the age of 83, with the valuable collaboration of her dear sister 
Maria Luíza. This work has a cinematographic plot which was a great help for television to make 
use of its originals for a successful miniseries. Actually, we have always said the epic lived by the 
courageous heroine from the northeast could very well be autobiographical.
When we remember the life and work of Rachel de Queiroz, only one feeling prevails: how much 
we miss her.  

Arnaldo Niskier
Brazilian Academy of Letters

Ivo Andric´

Ivo Andric´ (1892 – 1975), one of the greatest Serbian authors, was born in Travnik. He 
finished elementary school in Visegrad, a city that would be responsible for stimulating his creativity 
more than any other place, because he would spend his days admiring the fine arches of the bridge 
over the Drina River. Andric´ continued his education at the Sarajevo Grammar School, the oldest 
one in Bosnia Herzegovina. That is when he began to write poetry, and in 1911, he published his 
first poem, U sumark (The Woods), in Twilight magazine. It was also during high school that Andric´ 
became interested in politics and to actively defend the Yugoslavian cause. He became part of 
the nationalist movement Mlada Bosna (Young Bosnia) and fought for the liberation of the Slavic 
people, at that time dominated by the Austro-Hungarian Empire.

Andric´ studied history, philosophy and literature at the universities of Zagreb, Vienna, Krakow 
and Graz. The author also witnessed the fall of the Austro-Hungarian Empire and the emergence of 
the Serbian, Croatian and Slovenian empire while studying at the University of Zagreb. 
Ivo worked as a civil servant at the Ministry of Religion in Belgrade. He had a successful career in 
the Vatican, in Bucharest, Graz, Belgrade, Marseille, Paris, Genoa and Berlin. But he never forgot 
literature, and he wrote more than one hundred short stories and essays in that period. Most of 
his novels were written during World War II, in Belgrade: Travnika hronika (The Bosnia Story), Na 
Drini´cuprija (The Bridge over Drina) and Gospodica (Loss). All these novels were published at the 
end of the war. 

Ivo Andric´ continued his successful work in Belgrade, where he wrote several short stories, 
the novels Proketa avlija (The Condemned Garden) and Omespasa Latas, the latter never finished. 
“Due to his epic strength”, with which “he molded the themes and facts of his country’s history”, 
Andric´ won the Nobel Prize for Literature in 1961. He expressed his gratitude for the recognition of 
his work on December 10 of that same year, in the speech On Stories and Storytelling, in which he 
exposes the basic principles of his writing style. Although his work had been translated into several 
languages even before the Nobel Prize, it was after the award that a great part of the world became 
interested in his works about the Balkans. His novels and short stories have been translated into 
nearly fifty languages. 

On March 13, 1975, this great Serbian writer of the mystification of powers and the wise 
chronicler of the Balkans left this world. 

radovan Vučković, Chairman of the Board of Directors
© Ivo Andrić Foundation, Belgrade, Serbia


