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i

eduard — assim chamaremos um rico barão no auge de 
seus dias — havia passado a hora mais bela de uma tarde 
de abril em seu viveiro de plantas com o fito de enxertar 
ramos ainda frescos em caules novos. a tarefa estava en‑
cerrada, ele guardara as ferramentas na caixa e observava 
seu trabalho com satisfação; foi então que o jardineiro 
entrou e se encantou com o engajamento do senhor.

“você viu minha mulher?”, perguntou eduard en‑
quanto se preparava para sair.

“está lá adiante, nos novos jardins”, respondeu o jar‑
dineiro. “a cabana recoberta de musgo, que ela erigiu 
ao lado do penhasco e defronte ao castelo, ficará pron‑
ta ainda hoje. tudo está muito bonito e agradará vossa 
senhoria. a vista é esplêndida: embaixo está a vila, à 
direita vê ‑se a igreja, podendo ‑se enxergar a paisagem 
por cima de seu pináculo; do outro lado estão o castelo 
e os jardins.”

“exatamente”, disse eduard, “a alguns passos daqui 
eu pude observar gente trabalhando.”

“e então”, prosseguiu o jardineiro, “o vale se abre à 
direita e, para além dos ricos bosques, pode ‑se admirar 
o horizonte aprazível. O caminho rochedo acima é gra‑
cioso. a digna senhora entende do assunto; é um prazer 
trabalhar sob suas ordens.”

“vá até ela”, disse eduard, “e peça que me espere. 
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22 goethe

diga ‑lhe que quero contemplar a novidade e desfrutar de 
seus encantos.”

O jardineiro afastou ‑se rapidamente e eduard seguiu‑
‑o logo depois. 

desceu os terraços e, ao caminhar, examinava as es‑
tufas e os alfobres, até que chegou a um riacho e então, 
atravessando uma ponte, deu com o lugar onde a trilha 
que levava aos novos jardins se dividia em duas verten‑
tes. Preteriu o caminho que passava pelo cemitério e se‑
guia em linha reta na direção das escarpas do rochedo, 
tomando a senda, algo mais longa, que seguia pelo lado 
esquerdo e ascendia suavemente em meio a graciosos ar‑
bustos. no ponto onde ambos os caminhos se reencon‑
travam, eduard se sentou por um instante, num banco 
bem aprumado; em seguida, iniciou a subida do rochedo 
propriamente dito e, depois de passar por todo tipo de 
escadas e degraus no estreito caminho que se apresenta‑
va ora mais, ora menos inclinado, viu ‑se por fim condu‑
zido à cabana.

Charlotte recebeu o marido à porta e o fez sentar ‑se 
num lugar de onde, num único relance, ele pôde contem‑
plar as diferentes imagens que compunham a paisagem 
emoldurada pela porta e pela janela. encantou ‑se com 
a visão, confiando na promessa de que a primavera dei‑
xaria tudo ainda mais vivo. “faço apenas um reparo”, 
acrescentou; “a cabana parece ‑me um pouco pequena.” 

“É espaçosa o suficiente para nós dois”, ponderou 
Charlotte.

“É verdade”, disse eduard, “e tem espaço para mais 
uma pessoa.”

“Por que não?”, acrescentou Charlotte, “e caberia ain‑
da uma quarta. Para um grupo maior arranjaremos ou‑
tros lugares.”

“estamos aqui sozinhos, não somos importunados por 
ninguém e levamos a vida com o espírito calmo e sereno”, 
disse eduard. “sendo assim, preciso dizer que há algum 
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tempo inquieta ‑me um assunto sobre o qual preciso e devo 
falar com você, sem saber exatamente como fazê ‑lo.”

“eu havia notado que algo o perturbava”, disse Char‑
lotte.

“e devo confessar”, prosseguiu eduard, “que, não fos‑
se a lembrança do mensageiro de amanhã de manhã, não 
tivéssemos de tomar uma decisão ainda hoje, provavel‑
mente eu me teria calado por mais tempo.”

“O que é?”, perguntou Charlotte dirigindo ‑se a ele com 
carinho.

“trata ‑se de nosso amigo, o capitão”, respondeu 
eduard. “você está a par da triste situação em que ele se 
encontra — assim como ocorre com outras pessoas —, 
embora ele não seja culpado de nada. Quão doloroso deve 
ser para um homem com seus conhecimentos, talentos e 
aptidões ver ‑se desocupado, e eu não quero fazer segredo 
daquilo que almejo para ele: gostaria que o acolhêssemos 
por algum tempo.”

“É algo para se pensar e observar de diferentes ângu‑
los”, disse Charlotte.

“estou pronto para lhe dar minha opinião a respeito”, 
replicou eduard. “em sua última carta prevalece a cala‑
da expressão do mais profundo descontentamento; não 
que precise de alguma coisa, pois sabe viver com pouco 
e tomei providências para que não lhe faltasse o necessá‑
rio. também não se sente constrangido por receber algo 
de mim, pois desde sempre e inúmeras vezes socorremos 
um ao outro, de modo que já não é possível calcular a 
quantas anda o balanço entre o crédito e o débito dessa 
conta. sua infelicidade reside simplesmente no fato de es‑
tar ocioso. Pôr diariamente e a todo instante a multipli‑
cidade de conhecimentos adquiridos a serviço dos outros 
— aí reside seu prazer, sua paixão. e agora ficar de braços 
cruzados ou voltar a estudar, adquirir novas habilidades 
por não poder utilizar aquelas que ele domina perfeita‑
mente... basta, já disse o suficiente, cara menina; essa é 
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24 goethe

uma situação lamentável, da qual, em sua solidão, ele se 
ressente de modo dobrado e triplicado.”

“eu havia pensado”, disse Charlotte, “que ele recebe‑
ria convites de toda parte. em seu favor, escrevi a amigos 
e amigas diligentes e, que eu saiba, não foi vão o meu 
empenho.”

“É verdade”, replicou eduard. “Mas mesmo essas 
oportunidades, essas ofertas, trazem ‑lhe novos tormen‑
tos, novas inquietações. nenhum dos convites garante 
uma condição que lhe seja adequada. em nenhum dos ca‑
sos ele haveria de se mostrar ativo e participante; ele teria 
de sacrificar seu tempo, seus pontos de vista, sua maneira 
de ser, e isso é impossível para ele. Quanto mais reflito so‑
bre o assunto, mais sinto o peso da situação, e então mais 
vivo se torna o desejo de tê ‑lo conosco.”

“É muito bom e gentil de sua parte”, disse Charlotte, 
“pensar na situação do amigo com tanto interesse; mas 
permita ‑me pedir ‑lhe que pense também em si mesmo e 
em nós dois.”

“Ponderei a situação”, respondeu eduard. “sua pro‑
ximidade trará apenas vantagens e amenidades. não vou 
falar das despesas, que de todo modo serão ínfimas caso 
ele se mude para cá, sobretudo por lembrar que sua pre‑
sença não causará nenhum incômodo. ele pode habitar a 
ala direita do castelo e o restante se acomodará. imagine 
o favor que lhe prestaremos e a alegria e as vantagens 
que sua presença nos proporcionará! Há tempos desejo 
uma mensuração da propriedade e da região; ele cuidará 
disso. você pensa em gerir a propriedade assim que se 
encerre o contrato com os arrendatários. Quão delicado é 
um empreendimento dessa natureza! Com quanto conhe‑
cimento prévio ele não poderá nos auxiliar! sinto deveras 
a falta de um homem com tais qualidades. Os campone‑
ses têm os conhecimentos necessários, mas são confusos 
ao compartilhá ‑los e não são honestos. aqueles que estu‑
daram na cidade e nas academias são claros e organiza‑
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dos, mas falta ‑lhes o conhecimento concreto e imediato 
da matéria. do amigo posso esperar ambas as coisas, e há 
centenas de outras circunstâncias a considerar com agra‑
do, que dizem respeito também a você e auguram algo de 
muito bom. agradeço ‑lhe a atenção gentilmente dispen‑
sada; fale agora com inteira liberdade e detalhadamente; 
diga tudo o que tem a dizer, não vou interrompê ‑la.”

“Perfeitamente”, respondeu Charlotte. “Começo por 
uma observação de ordem geral: os homens pensam mais 
no particular, no dia de hoje, e estão certos em pensar as‑
sim porque são chamados a agir e produzir; as mulheres, 
ao contrário, ligam ‑se mais àquilo que está relacionado 
à continuação da vida, e estão igualmente certas porque 
seu destino, o destino de suas famílias, está ligado a essa 
continuação, e justamente esse caráter é o que se exige 
delas. Olhemos para nossa vida atual, para nossa vida 
pregressa, e você haverá de concordar que a vocação do 
capitão não coincide inteiramente com nossos intentos, 
nossos planos e arranjos.

“Muito me agrada lembrar o início de nossa relação! 
Jovens que éramos, amávamo ‑nos ardentemente. fomos 
separados; você de mim, porque seu pai, com sua insaciá‑
vel ganância patrimonial, casou o filho com uma mulher 
bem mais velha e rica; eu de você, porque, sem perspecti‑
va melhor, tive de dar a mão a um homem de posses, que 
eu não amava, mas era digno de respeito. ficamos livres 
novamente; você mais cedo, herdando da mãezinha uma 
grande fortuna; eu mais tarde, ao tempo em que você re‑
tornava de suas viagens. assim, encontramo ‑nos de novo. 
Éramos felizes com as lembranças todas, amávamos essas 
lembranças; podíamos viver juntos sem ser molestados. 
você queria o casamento; não o consenti de imediato, 
pois, tendo ambos praticamente a mesma idade, tornei‑
‑me de fato mais velha por ser mulher, e você, como ho‑
mem, conservou a juventude. Por fim, não quis negar ‑lhe 
aquilo que parecia constituir sua única felicidade. a meu 
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lado você queria se recobrar de todas as agitações experi‑
mentadas na corte, na vida militar e nas viagens; queria 
voltar a si e gozar a vida, ficando, porém, sozinho comi‑
go. Coloquei minha única filha num pensionato, onde, 
naturalmente, ela se forma de modo mais rico do que lhe 
teria sido possível no campo. e não apenas ela; para lá 
foi também Ottilie, minha querida sobrinha, que talvez 
tivesse se tornado uma auxiliar doméstica melhor sob mi‑
nha supervisão. tudo isso se deu com sua concordância, 
para que vivêssemos um para o outro, para que fruísse‑
mos tardiamente e em paz a felicidade com que, desde 
cedo, ardorosamente sonhamos. assim, iniciamos nossa 
vida campestre. assumi as responsabilidades domésticas, 
você, as da administração das terras e de tudo o mais. de 
minha parte, organizei as coisas desse modo, correspon‑
dendo a seus anseios e vivendo inteiramente para você. 
Procuremos saber, ao menos por algum tempo, aonde po‑
demos chegar seguindo esse caminho.”

“se a continuação da vida, como você diz, é o verda‑
deiro elemento feminino, não devemos ouvir vocês fala‑
rem por tanto tempo; caso contrário, somos obrigados a 
lhes dar razão”, redarguiu eduard, “e é possível que você, 
até agora, esteja certa. O modo como vivemos tem se re‑
velado até aqui um arranjo feliz. não deveríamos, porém, 
fazer nada de novo? não haveria nada a se desenvolver 
a partir do que já realizamos? aquilo que eu empreendo 
no jardim e você no parque: tudo isso deve se limitar ao 
prazer de ermitões?”

“Muito bem!”, respondeu Charlotte. “está certo! des‑
de que não tragamos para cá um obstáculo, um elemento 
estranho! lembre ‑se de que nossos desígnios, até naquilo 
que se refere à diversão, dizem respeito exclusivamente a 
nossa vida comum. de início você queria partilhar comi‑
go os diários de sua viagem, numa sequência ordenada. 
esse foi o ensejo para organizar o conteúdo desses papéis 
e então, com minha participação, com minha ajuda, dis‑
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por os inestimáveis mas confusos cadernos num conjunto 
aprazível, para o desfrute de nós dois e também de ou‑
tros. Prometi auxiliá ‑lo no trabalho de cópia; pensáva‑
mos que por meio da recordação viajaríamos de maneira 
confortável, sossegada, íntima e acolhedora por um mun‑
do que não pudemos contemplar juntos. demos início a 
essa viagem. depois disso, você resolveu retomar a flauta 
e dedicar ‑lhe as noites, sendo acompanhado por mim ao 
piano; além disso, não nos faltam visitas dos vizinhos e 
podemos sempre visitá ‑los. de minha parte, eu havia es‑
tabelecido dessa maneira a base para o primeiro verão 
realmente feliz que pensei gozar na vida.”

“Creio que tudo que você relembra de modo tão gentil 
e sensato”, disse eduard, esfregando a testa, “não será 
perturbado pela presença do capitão; pelo contrário, acho 
que tudo ganhará um novo impulso e uma nova vida. ele 
me acompanhou em parte de minhas andanças; registrou 
algo dessa experiência e o fez num sentido distinto: apro‑
veitemos a oportunidade e um belo conjunto se formará.”

“Permita ‑me dizer ‑lhe, com toda franqueza”, respon‑
deu Charlotte algo impaciente, “que tal plano contraria 
meus sentimentos, que tenho um pressentimento ruim.”

“desse modo vocês mulheres se tornam realmente 
imbatíveis”, disse eduard. “são tão sensatas, que não 
podemos contradizê ‑las; tão amáveis, que nos rendemos 
a sua vontade; tão sensíveis, que não temos o direito de 
magoá ‑las; tão cheias de pressentimentos, que nos en‑
chemos de medo.”

“não sou supersticiosa”, disse Charlotte, “e não dou 
um níquel por essas ideias obscuras, desde que não pas‑
sem realmente disso; mas, na maior parte dos casos, 
trata ‑se de lembranças inconscientes dos efeitos tanto 
positivos quanto funestos das ações praticadas por nós 
mesmos ou por outros. em toda e qualquer relação nada 
pode ser mais significativo do que a intervenção de uma 
terceira pessoa. vi amigos, irmãos, amantes e cônjuges 
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28 goethe

cujas relações se modificaram inteiramente, cuja situação 
sofreu profunda transformação pela adição casual ou pla‑
nejada de uma nova pessoa.”

“isso pode acontecer com pessoas que levam a vida às 
escuras”, observou eduard, “não com aquelas que, ad‑
vertidas pela experiência, tornaram ‑se mais conscientes.”

“a consciência, meu caro, não é uma arma adequada”, 
disse Charlotte, “podendo até mesmo se tornar perigosa 
para seu portador; e há tantas coisas a considerar, que 
é melhor não nos apressarmos. dê ‑me alguns dias; não 
decida já!”

“do modo como as coisas estão, mesmo depois de 
vários dias ainda estaremos nos precipitando. Já expu‑
semos os argumentos favoráveis e contrários à vinda do 
capitão. importa apenas decidir, e o melhor seria lançar‑
mos a sorte.”

“sei que você”, redarguiu Charlotte, “quando não 
pode se decidir, gosta de apostar ou jogar os dados; mas 
diante de uma questão tão delicada eu tomaria o gesto 
por um sacrilégio.”

“O que vou dizer ao capitão?”, perguntou eduard. 
“tenho de lhe escrever imediatamente.”

“escreva uma carta serena, sensata e tranquilizado‑
ra”, disse Charlotte.

“isso é o mesmo que escrever nenhuma”, respondeu 
eduard.

“Mas, em certos casos”, disse Charlotte, “é necessário 
e mesmo gentil preferir nada escrever a não escrever.”
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