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primeiro capítulo

Ao pegar da pena para, em completos ócio e retiro — gozando de boa 
saúde, aliás, embora também cansado, muito cansado (de modo que pro-
vavelmente só poderei avançar por pequenas etapas e fazendo muitas 
pausas para descansar), ao me preparar, enfim, para confiar minhas con-
fissões a este paciente papel, na caligrafia limpa e agradável que me é 
peculiar, sou tomado por um receio fugaz de, com meus conhecimentos 
e minha instrução, não estar à altura de um empreendimento intelectual 
dessa natureza. Como, porém, tudo o que tenho a relatar se constitui de 
minhas experiências, erros e paixões mais pessoais e imediatos e, portan-
to, estou em pleno domínio de minha matéria, tais dúvidas não poderiam 
se referir senão ao meu tato e ao decoro com que me expresso, e quanto 
a isso, segundo me parece, os estudos regulares e concluídos a contento 
são menos decisivos que o talento natural e um bom berço. Este último 
não me faltou, pois procedo de uma casa burguesa distinta, embora li-
cenciosa; ao longo de vários meses minha irmã Olympia e eu estivemos 
sob os cuidados de uma senhorita de Vevey, que, contudo, teve de bater 
em retirada quando se estabeleceu uma relação de rivalidade feminina 
entre ela e minha mãe — tendo meu pai por objeto —; meu padrinho 
Schimmelpreester, ao qual me ligavam os laços de uma intimidade pro-
funda, era um artista muito apreciado, a quem todos na cidade chama-
vam de “senhor professor”, embora oficialmente ele talvez não fizesse jus 
a este título tão belo e desejável; meu pai, por sua vez, embora gordo e 
fornido, tinha muito encanto pessoal, e sempre deu grande importância a 
um modo claro e bem cuidado de se expressar. Herdara da avó o sangue 
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francês, ele mesmo passara um período de aprendizado na França e afir-
mava conhecer Paris como o bolso de seu colete. De bom grado — e 
com excelente pronúncia — utilizava em sua conversação locuções como 
c’est ça, épatant ou parfaitement; também dizia com frequência “isso me 
amusa demais!” e foi, até o fim de seus dias, um favorito das mulheres. 
Digo isso apenas à guisa de antecipação e fora da ordem cronológica. 
Quanto ao meu dom natural para a elegância da forma, desde sempre 
estive seguro de possuí-lo, como bem o demonstra toda a minha vida de 
fraudes, e creio também poder confiar nele sem restrições nesta minha 
estreia por escrito. De resto, estou decidido a proceder com a mais ab-
soluta franqueza em meu relato e não temer nem a acusação de vaidade 
nem a de despudor. Pois que valor e sentido moral se poderiam atribuir a 
confissões redigidas sob outro princípio que não o da veracidade?

O Rheingau me trouxe ao mundo, aquela província privilegiada, 
amena e sem asperezas tanto pelas condições climáticas quanto pela 
constituição do solo, rica em cidades e vilarejos e com uma população 
alegre, sem dúvida uma das regiões mais aprazíveis de toda a superfície 
habitada da Terra. Aqui florescem, protegidas do rigor dos ventos pelas 
colinas do Rheingau e estiradas deleitosamente sob o sol sulino, aquelas 
povoações famosas, ao som de cujos nomes o coração de um bom bebe-
dor sorri, tais como Rauenthal, Johannisberg, Rüdesheim, ou ainda a 
cidadezinha venerável na qual, poucos anos depois da gloriosa fundação 
do império alemão, eu vi a luz do dia. Localizada um pouco a oeste do 
cotovelo que o Reno descreve nas proximidades de Mainz, famosa pela 
sua produção de vinho espumante, é um dos principais ancoradouros dos 
barcos que singram velozes as águas rio acima e rio abaixo, e conta cerca 
de quatro mil habitantes. A alegre Mainz, portanto, ficava bem próxima, e 
também os elegantes balneários do Taunus, tais como Wiesbaden, Hom-
burg, Langenschwalbach e Schlangenbad, o último dos quais se podia 
alcançar após meia hora de viagem num trem de bitola estreita. Quantas 
vezes meus pais, minha irmã Olympia e eu não fizemos, na mais bela 
estação do ano, excursões de barco, de carro e de trem aos quatro can-
tos da região: pois de toda parte nos atraíam os encantos e as belezas 
criados pela natureza e pelo engenho humano. Ainda vejo meu pai num 
confortável traje de verão xadrez sentado conosco no jardim de alguma 
hospedaria — um pouco afastado da mesa, pois sua barriga o impedia 
de aproximar-se mais — a degustar com infinito prazer um prato de 
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caranguejos e uma taça de vinho dourado. Muitas vezes meu padrinho 
Schimmelpreester nos acompanhava, observando com um olhar agudo 
o lugar e as pessoas através das lentes redondas de seus óculos de pintor, 
gravando em sua alma de artista o que havia ali de grande e de pequeno.

Meu pobre pai era proprietário da firma Engelbert Krull, produtora 
do champanhe da marca Lorley Extra Cuvée, hoje extinta. Lá embaixo, 
junto ao Reno, não muito longe dos ancoradouros, ficavam suas adegas 
e, quando garoto, não foram poucas as vezes em que me esgueirei pe-
las frias abóbadas, trilhando meditativo os corredores pavimentados de 
pedras que conduziam a torto e a direito por entre as altas prateleiras, 
observando as fileiras de garrafas que repousavam meio inclinadas e em-
pilhadas umas sobre as outras. “Aí estão vocês”, pensava comigo mesmo 
(embora, é claro, ainda não soubesse exprimir meus pensamentos em 
palavras tão precisas), “aí estão vocês, nesta penumbra subterrânea, e 
dentro de vocês se purifica e se prepara em silêncio o picante sumo dou-
rado que irá vivificar as batidas de tantos corações, despertar um fulgor 
mais intenso em tantos olhos! Ainda estão nuas e desataviadas, mas um 
dia, suntuosamente adornadas, subirão à superfície do mundo a fim de 
disparar para o teto com um estampido insolente suas rolhas em festas, 
cerimônias de casamento e reuniões exclusivas, disseminando o êxtase, a 
despreocupação e o prazer entre os homens.” Assim falava o menino; e 
era verdade que a firma Engelbert Krull dava uma importância extraor-
dinária pelo menos ao exterior de suas garrafas, àquela última vestimen-
ta que os especialistas chamam de coiffure. As rolhas comprimidas eram 
firmadas com arame prateado e barbante dourado, e seladas com lacre 
púrpura, não faltando nem mesmo, pendente de um fio dourado, o re-
quinte de um selo arredondado como os que se veem em bulas e antigos 
documentos oficiais; o pescoço das garrafas era luxuosamente revestido 
de papel-alumínio e sua barriga ostentava um rótulo com moldura de 
arabescos dourados criada com exclusividade para a firma por meu pa-
drinho Schimmelpreester, na qual, além de vários brasões e estrelas, da 
rubrica de meu pai e da marca Lorley Extra Cuvée gravada a ouro, se 
podia ver uma figura de mulher vestida apenas com braceletes e colares, 
sentada de pernas cruzadas na ponta de um rochedo, os braços erguidos 
para pentear a cabeleira ondulada. A qualidade do vinho, entretanto, pa-
recia não corresponder de todo a essa apresentação deslumbrante.

— Krull — disse certa vez meu padrinho Schimmelpreester a meu 
pai —, tenho o maior respeito por sua pessoa, mas seu champanhe de-
veria ser proibido pela polícia. Há oito dias cometi a imprudência de 
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beber meia garrafa dele e até hoje meu organismo não se restabeleceu 
da agressão. Que diabo de lixívia você mistura nessa beberagem? Por 
acaso a batiza com querosene ou aguardente barata? Isso que você fa-
brica é veneno! Tome cuidado com as leis!

Ao ouvir isso meu pobre pai ficou desconcertado, pois era um ho-
mem frágil, que não suportava ser interpelado com dureza.

— Para você é fácil fazer troça, Schimmelpreester — replicou, afa-
gando de leve a barriga com a ponta dos dedos, como era seu costu-
me —, mas não tenho outra saída senão baratear a fabricação, pois o 
preconceito contra a produção local não me deixa alternativa; em suma, 
eu dou ao público aquilo em que ele acredita. Além disso, meu amigo, 
tenho a concorrência nos calcanhares, mal posso me aguentar.

Assim falou meu pai.
Nossa villa era uma daquelas agradáveis residências senhoriais que, 

erguidas sobre uma encosta suave, dominam a vista da paisagem renana. 
O jardim em declive era adornado por uma profusão de anões, cogume-
los e toda uma fauna em faiança de veracidade enganadora; uma esfera de 
vidro espelhado sobre um pedestal distorcia as fisionomias de um modo 
irresistivelmente cômico, e havia ainda uma harpa eólica, várias grutas 
e uma fonte cujo repuxo desenhava no ar figuras engenhosas, e em cuja 
bacia nadavam peixes prateados. Já o ambiente interno era, segundo o 
gosto de meu pai, ao mesmo tempo tranquilo e alegre. Sacadas aconche-
gantes convidavam a sentar, e numa delas havia uma roca de verdade. 
Um sem-número de ninharias: bibelôs, conchas, caixinhas espelhadas e 
frascos de perfume estavam arrumados sobre etageres e mesinhas reco-
bertas de veludo; almofadas de penas revestidas de seda ou de tecidos 
bordados à mão estavam espalhadas em grande quantidade por toda par-
te sobre os sofás e divãs, pois meu pai gostava de ter um lugar macio para 
repousar; os suportes das cortinas eram alabardas, e entre as portas havia 
aqueles reposteiros arejados feitos de juncos e cordões de contas coloridas 
que aparentam formar uma parede sólida, mas que se podem atravessar 
sem ser preciso sequer erguer uma das mãos, pois se abrem e tornam a 
se fechar com um leve marulho ou tinido. Sobre o guarda-vento esta-
va instalado um pequeno mecanismo engenhoso que, enquanto a porta, 
contida pela pressão do ar, retornava lentamente para os batentes, tocava 
em notas suaves o início da canção “Freut euch des Lebens”.*

* “Gozem a vida”. [Esta e as demais notas de rodapé são do tradutor.]
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segundo capítulo

Esse era o lar em que nasci, num dia morno e chuvoso do deleitoso mês 
de maio — um domingo, aliás —, e de agora em diante não preten-
do mais me antecipar, e sim observar com rigor a ordem cronológica. 
Meu parto, se minhas informações estiverem corretas, foi bastante de-
morado, e não se consumou sem o auxílio artificial do doutor Mecum, 
médico de nossa família naquela época, sobretudo porque eu — se é 
que posso chamar de “eu” aquele ser pretérito e estranho — conservei 
uma inércia e uma indiferença extraordinárias, não auxiliei em nada os 
esforços de minha mãe e nem demonstrei a menor pressa em chegar a 
este mundo, que mais tarde haveria de amar com tanto desvelo. Ape-
sar disso, fui um menino saudável e de boa constituição que, nutrido 
pelo seio de excelente ama, cresceu despertando as maiores esperan-
ças. Mas, depois de reflexões frequentes e profundas, não posso deixar 
de estabelecer uma consonância entre meu comportamento indolente 
e recalcitrante no decorrer do parto, minha má vontade evidente em 
trocar a escuridão do ventre materno pela claridade do dia, e o pendor 
e a aptidão extraordinários para o sono que me distinguiram desde 
pequeno. Disseram-me que fui uma criança tranquila, nem chorona 
nem irritante, antes dada ao sono e à sonolência num grau muito cô-
modo para as babás; e embora mais tarde me sentisse tão atraído pelo 
mundo e pelas pessoas, a ponto de misturar-me a eles sob os mais di-
versos nomes e de tudo fazer para conquistar-lhes a estima, à noite 
quase sempre permanecia na intimidade de minha casa entregue ao 
sono, adormecia com facilidade e prazer, mesmo sem nenhum cansaço 
físico, perdia-me por completo num esquecimento sem sonhos e, após 
uma longa imersão de dez, doze e até catorze horas, acordava revi-
gorado e mais satisfeito que depois dos sucessos e contentamentos do 
dia. Talvez se pudesse ver nessa extraordinária vontade de dormir uma 
contradição com o grande anseio de vida e amor que me animava e do 
qual ainda se falará no momento apropriado. Mas, conforme já deixei 
escapar mais acima, dediquei uma reflexão exaustiva e constante a essa 
questão, e muitas vezes pensei ter visto claramente que aqui não havia 
uma contradição, e sim, muito mais, uma unidade e uma correspon-
dência secretas. Pois só agora que, embora mal tenha completado qua-
renta anos, sinto-me envelhecido e cansado, que nenhum sentimento 
me impele a buscar com avidez a companhia das pessoas, que vivo 
em completo retiro — só agora meu pendor para o sono esmorece, 
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só agora o sono se tornou em certa medida algo estranho para mim, 
meu repouso é breve, pouco profundo e fugaz, ao passo que outrora, 
na prisão, onde isso teria sido muito mais natural, eu possivelmente 
dormia até melhor que nas camas macias dos hotéis luxuosos. — Mas 
estou outra vez cedendo ao meu velho vício da antecipação.

Muitas vezes ouvi da boca de meus familiares que eu era um sor-
tudo, como todos os que vêm ao mundo num domingo, e embora te-
nha tido uma educação alheia a qualquer forma de superstição, sempre 
atribuí um significado misterioso a esse fato, em conexão com o nome 
Felix (que me puseram em homenagem ao meu padrinho Schimmel-
preester) e com meu físico gentil e bem-proporcionado. Sim, a fé em 
minha boa sorte, a certeza de ser um filho dileto dos céus sempre se 
manteve viva no fundo do meu ser, e posso dizer que jamais foi desmen-
tida de todo. Pois o que representa a característica distintiva de minha 
vida é o fato de todos os meus infortúnios e tormentos sempre terem 
parecido algo estranho e não desejado pela Providência, e de sempre 
reluzir através deles, com uma claridade solar, meu destino peculiar e 
verdadeiro. — Depois de permitir que tais generalidades me desvias-
sem de meu tema, volto a compor em grandes pinceladas o quadro de 
minha juventude.

Criança cheia de imaginação, minhas invenções e fantasias propor-
cionavam muita diversão aos meus familiares. Creio recordar-me bem, 
e também muitas vezes ouvi contarem que, quando ainda usava vesti-
dinhos, eu gostava de fingir ser o imperador, perseverando obstinado 
em tal convicção por horas a fio. Sentado em meu carrinho de bebê, no 
qual a ama me levava a passear pelas alamedas do jardim e pelo vestí-
bulo da casa, eu, por um motivo qualquer, repuxava a boca para baixo 
o quanto podia, alongando desmesuradamente o lábio superior e pis-
cando devagar os olhos, que, não apenas por causa da contorção, mas 
também devido a minha comoção íntima, se avermelhavam e enchiam 
de lágrimas. Ficava em meu carrinho, silencioso e enternecido com mi-
nha idade venerável e minha alta dignidade; mas a ama tinha ordens de 
informar a qualquer pessoa que encontrássemos que a não observância 
de meu capricho me levaria a extremos de irritação.

— Estou levando o imperador para passear — dizia, pousando na 
têmpora a mão aberta numa saudação canhestra, e todos me presta-
vam reverência. Meu padrinho Schimmelpreester, sempre pronto a um 
gracejo, toda vez que me encontrava naquela disposição me fazia as 
vontades, fortalecendo-me de todas as maneiras em minha presunção.
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— Vejam, lá vai ele, o heroico ancião! — dizia, fazendo uma me-
sura exagerada. Então se colocava no papel de povo à margem do ca-
minho e, gritando vivas, lançava para o ar o chapéu, a bengala e até 
mesmo os óculos, quase morrendo de rir quando o susto me fazia cor-
rerem as lágrimas pelo lábio superior esticado.

Continuei com esse tipo de jogo até os últimos anos de minha in-
fância, ou seja, até uma época em que já não podia mais exigir para 
ele o apoio dos adultos. Mas não sentia falta de tal apoio, antes me re-
gozijava com a independência e a autossuficiência de minha imagina-
ção. Certa manhã, por exemplo, acordei decidido a ser um príncipe 
de dezoito anos chamado Karl, e perseverei o dia inteiro, ou melhor, 
dias a fio, em tal devaneio; pois a vantagem inestimável desse jogo 
consistia em não precisar ser interrompido em momento algum, nem 
mesmo durante as aborrecidíssimas horas de aula. Vestido com certa 
dignidade amável, ia de lá para cá entretido numa conversação ale-
gre e excitada com um governador ou ordenança que minha imagi-
nação me providenciara, e ninguém pode descrever quanto orgulho 
e felicidade me infundia o segredo de minha existência gloriosa e su-
blime. Oh, que dom esplêndido é a fantasia, quanto prazer nos pode 
dar! Como me pareciam estúpidos e prejudicados os outros garo-
tos da cidadezinha, obviamente desprovidos de semelhante capacida-
de, razão pela qual não compartilhavam da alegria secreta que, pela 
simples força de vontade, sem esforço e sem depender de quaisquer 
circunstâncias externas, eu retirava dela! É verdade que para aque-
les garotos ordinários de cabelos hirsutos e mãos avermelhadas teria 
sido penoso e ridículo tentarem se convencer de que eram príncipes. 
Eu, ao contrário, tinha cabelos macios e sedosos como é raro se ver 
em pessoas do sexo masculino e que, por serem louros, ofereciam em 
conjunto com meus olhos azul-acinzentados um contraste cativante 
ao moreno dourado de minha pele: assim, em certa medida, não era 
possível definir se meu semblante era louro ou moreno, podendo-se 
por isso atribuir-me com igual razão qualquer um desses dois qua-
lificativos. Minhas mãos, desde cedo objeto de meus cuidados, sem 
serem delicadas em excesso, tinham uma conformação agradável, 
jamais suavam, estavam sempre moderadamente quentes e secas, ti-
nham umas unhas de feitio elegante e constituíam em si mesmas mo-
tivo de regozijo; minha voz, mesmo antes da mudança trazida pela 
idade, tinha um tom acariciante para os ouvidos e, quando estava 
sozinho, eu gostava de fazê-la soar como se entretivesse uma alegre 
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conversação com meu governador invisível, pura arte de ilusionista, 
aliás, vazada num dialeto absurdo e acompanhada de muita gesticu-
lação. Essas vantagens pessoais são, na maior parte das vezes, algo 
imponderável, definível apenas pelos seus efeitos e, mesmo quando 
se dispõe da maior habilidade, difícil de traduzir em palavras. Fos-
se como fosse, porém, eu não podia deixar de perceber que era feito 
de um material mais nobre ou, como se costuma dizer, esculpido em 
madeira mais fina do que os meus semelhantes, e por isso não temo 
de modo algum ser acusado de presunção. Não me importo em ab-
soluto de ser chamado de presunçoso seja lá por quem for, pois teria 
de ser estúpido ou hipócrita para me apresentar como mercadoria de 
segunda e, assim, é por respeito à verdade que repito: sou esculpido 
em madeira finíssima.

Crescendo solitário (pois minha irmã Olympia era alguns anos mais 
velha), eu tinha um pendor para ocupações singulares e quiméricas, 
das quais quero logo dar dois exemplos. Em primeiro lugar, desenvol-
vera a mania caprichosa de experimentar e estudar em mim mesmo a 
força da vontade humana, esse poder capaz de exercer influências mis-
teriosas e quase sobrenaturais. É sabido que os movimentos das pupilas 
de nossos olhos, que se resumem em contração e dilatação, dependem 
da intensidade da luz que incide sobre elas. Pois bem, eu metera na 
cabeça que iria domar esse movimento involuntário de músculos reni-
tentes pelo influxo de minha vontade. Pondo-me diante do espelho e 
tentando evitar qualquer outro pensamento, concentrava toda a minha 
energia interior em ordenar a minhas pupilas que se contraíssem ou se 
dilatassem segundo o meu desejo e, posso assegurar, esses exercícios 
obstinados foram de fato coroados de êxito. De início tais esforços inte-
riores, que me faziam transpirar e mudar de cor, conseguiam produzir 
apenas uma oscilação irregular de minhas pupilas; mais tarde, porém, 
adquiri o poder de fazê-las se contraírem até se transformarem em pon-
tinhos minúsculos ou se expandirem até alcançarem a dimensão de uns 
discos negros grandes e reluzentes, e a satisfação que tal êxito me pro-
porcionava era de uma espécie quase aterrorizante, acompanhada de 
um estremecimento diante dos mistérios da natureza humana.

Outra caraminhola que naquela época me entretinha o espírito e 
até hoje não perdeu para mim nada de seu significado e de sua exci-
ta ção consistia no seguinte: o que é mais proveitoso — eu me per-
gun ta va —, ver o mundo como pequeno ou grande? A questão era 
colocada nestes termos: grandes homens, pensava eu, generais, chefes 
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