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Para Perceval e Maisie Gibbon





De formas que chamam, e sombras que acenam terríveis
E línguas airosas que pronunciam os nomes dos homens

Em areias e praias e ermos desertos  

Milton, Comus
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Ao segurar este livro, talvez você pule os prefácios, tan-
to este quanto os do autor, que virão a seguir. Compreensível: 
muitas vezes, essas peças introdutórias são campos minados de 
spoilers e teses que podem influenciar e direcionar a sua leitura 
ou apenas arruinar o prazer da descoberta do enredo. De todo 
modo, caso você seja um saltador de prefácios, essa singela com-
preensão lhe será irrelevante. Afinal, se assim for, a essa altura 
você já deverá estar várias páginas adiante, no primeiro capítulo. 
E seu coração e mente já terão embarcado neste que é consi-
derado, por alguns, o último grande romance de um dos mais 
célebres autores do século 20; enquanto que, para outros, esta 
obra não passa de mais um libelo racista, misógino e colonialista 
de um infame escritor europeu. 

Mas o fato é que, aqui, não há spoilers, nem teses, sequer 
respostas. Pelo contrário: este prefácio é um compilado de dú-
vidas sobre as quais nos debruçamos (e seguiremos debruçados) 
antes, durante e após o lançamento deste livro, geradas e amplia-
das por leituras de artigos e ensaios relevantes para tentarmos 
compreender quem foi Joseph Conrad e qual a validade dos seus 
escritos nos dias de hoje (dentre os quais, destacamos o brilhante 
prefácio de Coração das trevas, escrito por Silvio Luiz de Almei-
da para a Antofágica; o prefácio do escritor britânico John Gray 
para a edição de 2015 de Vitória; além do livro The dawn watch: 
Joseph Conrad in a global world, de Maya Jasanoff, professora da 
faculdade de Harvard; e trechos da biografia Joseph Conrad as I 
knew him, escrita por Jessie George, viúva de Conrad). Essas lei-
turas, somadas a debates com leitores (agradecimento especial 

Por que publicamos  ?
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à querida Drisana de Moraes) foram as maiores instigadoras da 
tripla pergunta que dá título a este prefácio: por que Vitória? Por 
que Conrad? E, especialmente, por que agora?

Antes de prosseguir, é preciso contextualizar o leitor do fu-
turo: estamos vivendo a pandemia de covid-19, que gerou a pri-
meira quarentena em escala global da história da humanidade. E 
é aí que entra um dos principais temas do romance Vitória (e de 
boa parte das obras de Conrad): a solidão e o isolamento. No en-
redo, o protagonista, Axel Heyst, em decisão deliberada, almeja 
viver totalmente só, em constante movimento, em contraponto 
ao pessimismo cínico e estático do pai, um filósofo para quem 
a vida não passa de ilusão e sofrimento. Assim, cultivando o de-
sapego a tudo o que não seja inerente à autossegregação, Heyst 
acredita que pode tornar-se imune à dor da jornada humana. Ao 
longo do romance, que intercala cenas de perigos aventurescos 
com reflexões metafísicas, tentamos desvendar a dubiedade da 
trama. Afinal, seria possível tornar-se invulnerável ao que nos faz 
humanos? Ou essa seria apenas outra forma de ilusão? E a refle-
xão contrária também se faz presente: o amor, a solidariedade e 
as demais engrenagens sociais não seriam também ilusões, uma 
vez que, ao fim e ao cabo, estamos todos sempre sozinhos?

“... Ele compreendera um meio de passar pela vida sem sofri-
mentos e quase sem ter nenhuma preocupação no mundo - eva-
sivo, logo invulnerável.” Narrador anônimo, sobre Axel Heyst, 
protagonista de Vitória.

Prato cheio para os dias que vivemos. Porém, além da pande-
mia de covid-19, também testemunhamos um outro fenômeno 
em 2020: a ressignificação de obras artísticas de épocas passa-
das, reflexo da evolução social que afirma e reverbera, com força 
crescente e inexorável, vozes que até então eram marginalizadas 
ao longo de séculos de opressão e supressão, especialmente na 
sociedade ocidental. E questões como misoginia, racismo e xe-
nofobia, além de ecos de sistemas político-econômicos enraiza-
dos em nações massacradas pelo imperialismo e colonialismo, 
passam a ser cada vez mais identificadas e esmiuçadas, especial-
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mente na literatura clássica. No caso das obras de Conrad, não é 
preciso de lupa para encontrar fortes marcas das concepções su-
premacistas do homem branco europeu do início do século 20, 
segundo as quais a Europa seria a chama que ilumina a humani-
dade, estabelecendo paradigmas que vão do liberalismo político 
e econômico às concepções artísticas e estéticas aceitáveis. Tudo 
isso forjado em oposição à treva, ao barbarismo, à escuridão que 
representa aquele que é de qualquer modo diferente, e que já 
não pode ser visto de outra maneira senão como um obstáculo 
ao progresso. Decorre daí a diminuição, anulação ou ridiculari-
zação do Outro: a mulher não passaria de coadjuvante em todas 
as esferas, seres fracos, volúveis e objetificados; os povos latinos 
e asiáticos seriam curiosas criaturas exóticas, variando entre a 
indolência, a desonestidade e a tolice; e os povos africanos repre-
sentariam a brutalidade, a lascívia, a “terra da infância”. E tudo 
isso pode ser encontrado em diversas páginas escritas por Joseph 
Conrad, inclusive nas deste livro que está em suas mãos.

Mas, afinal, quem foi Conrad? Célebre por seu cinismo, ironia 
e ceticismo, tanto na produção artística quanto na vida pessoal 
(sua própria esposa, Jessie George, intercalou amorosa devoção 
e severas críticas ao marido em suas memórias), até que ponto 
ele era entusiasta ou crítico do massacre colonialista e da visão 
estigmatizada das mulheres e dos povos não europeus? Em car-
ta, certa vez, ele descreveu a si mesmo como “homo duplex”; e 
em outro momento, talvez um dos mais marcantes em sua vida, 
afirmou que, antes de testemunhar o genocídio da população 
do Congo perpetrado pelo Rei Leopoldo da Bélgica, ele apenas 
“era um simples animal”. Quanto mais lemos sobre a vida e obra 
desse autor poliglota e multicultural (nascido na Polônia, criado 
na língua francesa e versado em latim, mas que resolveu escrever 
em um inglês que muitos descrevem como elegante e, ao mes-
mo tempo, selvagem), mais se pode entender tanto quem o vê 
como um artista de elevado senso filosófico e estético, quanto 
quem o identifica como arauto do imperialismo e da normatiza-
ção da opressão do homem branco. 
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Um livro de ficção não pode ser lido como um mero veículo 
para as ideias do autor, ao menos não de forma literal. Se Conrad 
escolheu um meio ficcional, a literatura, para se expressar (em 
vez de escrever não ficção), se escolheu colocar na boca de seus 
personagens ideias sobre o mundo e o ser humano, foi porque 
entendia que tais ideias deveriam estar num ambiente de subjeti-
vidade, de incertezas, de contradições e de ambiguidades.

Ao nosso ver, tantas contradições só reforçam a necessida-
de de uma leitura crítica e contextualizada, com a exposição de 
seus desvios e controvérsias, em contraponto com seus também 
inegáveis méritos. Há quem diga, usando uma expressão simplis-
ta de quem prefere relativização à reflexão, que Joseph Conrad 
foi apenas um homem de seu tempo, mas isso não é suficiente: 
foi a mistura desse tempo e lugar com suas vivências únicas — 
um homem da terra e do mar, que viveu em diversos países e 
continentes — que forjaram o caráter e a ideologia de Conrad, 
cheios de ambiguidades e contradições, e aos quais jamais tere-
mos completo acesso.

O romancista britânico Anthony Powell disse sobre Conrad 
que “quanto mais lemos a seu respeito, menos parecemos co-
nhecê-lo”, o que não nos exime de continuar lendo e tentando. E 
cabe a nós, gente do nosso tempo, questionar, avaliar, significar e 
ressignificar as obras de arte que expõem o nosso passado, mes-
mo que através de uma lente turva, e nunca ignorá-las ou apagá-
-las. Pois, para entender a História, diferente dos romances, não 
há como pular os prefácios.

Porto Alegre, julho de 2020
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A última palavra deste romance foi escrita em 29 de maio 
de 1914. E essa última palavra era a única palavra do título.

Aqueles eram tempos de paz. Agora que é chegado o mo-
mento da publicação, tenho considerado a prudência de alterar a 
página de título. A palavra “Vitória”, o brilhante e trágico objeti-
vo de um esforço nobre, parece demasiadamente grande, dema-
siadamente solene para ocupar a capa de um simples romance. 
Havia também a possibilidade de levantar suspeitas de astúcia 
comercial, levando o público a incorrer na crença de que o livro 
poderia ter algo a ver com a guerra.

Disso, no entanto, eu não tinha muito receio. O que mais in-
fluenciou a minha decisão foram as obscuras sugestões daquele 
resíduo pagão de medo e espanto que jaz nas profundezas da 
nossa velha humanidade. “Vitória” foi a última palavra que eu 
escrevera em tempos de paz. Foi o último pensamento literário 
que me ocorrera antes que as portas do Templo de Jano se es-
cancarassem com um estrondo que balançou as mentes, os cora-
ções e as consciências dos homens em todo o mundo. Tal coin-
cidência não poderia ser tratada de modo leviano. E eu tomei a 
decisão de manter a palavra, com o mesmo espírito auspicioso 
com o qual um simples cidadão da Roma Antiga teria “aceitado 
o presságio”.

O segundo ponto que gostaria de comentar é a existência (no 
romance) de uma pessoa chamada Schomberg.

Não preciso dizer que acredito que ele seja verdadeiro. Não sou 
de oferecer falsificações conscientemente a meu público. Schom-
berg é um membro antigo da minha empresa. Um personagem 

Nota a
primeira edicao
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bastante secundário em Lorde Jim, que existe desde 1899, tornou-
-se notavelmente ativo em um determinado conto que publiquei 
em 1902. Aqui ele aparece com um papel ainda maior, verdadeiro 
em relação à vida (espero), mas também verdadeiro em relação 
a si mesmo. Porém, nesta ocasião, suas paixões mais profundas 
entram em jogo e sua grotesca psicologia é concluída afinal.

Não tenho a pretensão de dizer que essa é toda a psicologia 
teutônica; mas é sem dúvida a psicologia de um teutônico. Meu 
objetivo ao mencioná-lo aqui é mostrar que, longe de ser a en-
carnação de animosidades recentes, ele é a criatura de minhas 
profundas e, por assim dizer, imparciais convicções.

J. C.
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Ao aproximar-me da tarefa de escrever esta nota para a obra 
Vitória, a primeira coisa da qual estou consciente é a proximidade 
real do livro, a sua proximidade para mim, pessoalmente, do eva-
nescente estado de espírito com que foi escrito e dos sentimentos 
contraditórios despertados pelas resenhas críticas que o livro obte-
ve quando foi publicado pela primeira vez, quase exatamente um 
ano após o início da guerra. A escrita encerrou-se em 1914, muito 
antes do assassinato de um arquiduque austríaco soar a primeira 
nota de alerta para um mundo já repleto de dúvidas e medos.

A contemporânea e brevíssima nota do autor que é preserva-
da nesta edição é suficiente testemunha dos sentimentos com os 
quais consenti na publicação do livro. O fato do livro ter sido pu-
blicado nos Estados Unidos no início do ano fez com que fosse 
difícil postergar por mais tempo o seu lançamento na Inglaterra. 
Ele saiu no décimo terceiro mês da guerra, e minha consciência 
estava preocupada com a terrível incongruência de jogar este pou-
co de drama imaginado no caos da realidade, trágica o bastante 
em plena consciência, mas ainda mais cruel do que trágica e mais 
inspiradora do que cruel. Parecia terrivelmente presunçoso pensar 
que sobrariam olhos para estas páginas em uma comunidade que, 
no choque das grandes armas e no trovejar de palavras corajosas 
que expressam a verdade de uma fé indomável, não poderia deixar 
de sentir a ponta de uma faca afiada em sua garganta.

O imutável homem da história é maravilhosamente adaptá-
vel tanto em seu poder de resistência quanto em sua capacidade 
de desprendimento. O fato parece ser que o jogo de seu destino 
é grande demais para os seus medos e misterioso demais para o 

Nota
do autor



15

seu entendimento. Fosse a trombeta do Juízo Final soar repen-
tinamente em um dia útil, o músico em seu piano continuaria 
sua apresentação da sonata de Beethoven e o sapateiro em sua 
banqueta continuaria pregando até o fim, com sua imperturbável 
confiança nas virtudes do couro. E com perfeita adequação. Pois 
quem somos nós para nos deixarmos perturbar pela vingativa mú-
sica de um anjo, poderosa demais para nossos ouvidos e terrível 
demais para nossos pavores? Então, ocorre que somos atingidos 
subitamente pelo relâmpago da ira. O leitor seguirá a leitura se o 
livro lhe agradar, e o crítico seguirá criticando com aquela capa-
cidade para o distanciamento, nascida talvez de um sentimento 
de infinita insignificância, a qual é ainda a única capacidade que 
parece assimilar o homem aos deuses imortais. 

Somente quando a catástrofe se iguala à obscuridade natural 
do nosso destino é que até mesmo o melhor representante da raça 
fica à mercê de perder o seu distanciamento. É bastante óbvio que, 
na chegada do cavalheiresco Sr. Jones, do resoluto Ricardo e do 
leal Pedro, Heyst, o homem do distanciamento universal, perde 
seu autocontrole mental, aquela excelente postura diante do uni-
versalmente irremediável que assume o nome de estoicismo. É 
tudo uma questão de proporção. Deveria haver um remédio para 
algo assim. No entanto, não há remédio. Por trás dessa instância 
mínima dos perigos da vida, Heyst enxerga o poder do destino 
cego. Além disso, Heyst, em seu bom distanciamento, perdera o 
hábito de afirmar-se. Não me refiro à coragem para a autoafir-
mação, seja moral ou física, mas o mero modo, o traquejo para a 
coisa, a disposição mental e o gesticular que vem sem reflexão e 
leva o homem à excelência na vida, na arte, no crime, na virtude 
e, aliás, até no amor. A meditação é a grande inimiga da perfeição. 
O hábito da reflexão profunda, sinto-me obrigado a dizer, é o mais 
pernicioso de todos os hábitos criados pelo homem civilizado.

Mas não devo ser suspeito, nem mesmo remotamente, de es-
tar fazendo graça de Axel Heyst. Eu sempre gostei dele. Do in-
divíduo de carne e osso que está por trás da figura infinitamen-
te mais familiar do livro, eu me recordo com clareza como um 
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sueco misterioso. Se ele também era um barão, não tenho tanta 
certeza. Ele mesmo nunca reivindicou a si tal distinção. Seu des-
prendimento era grande demais para que fizesse quaisquer reivin-
dicações, grandes ou pequenas, à credulidade de outros. Não irei 
dizer onde eu o conheci porque temo dar aos meus leitores uma 
impressão equivocada, já que uma evidente incongruência entre 
um homem e seus arredores é geralmente uma circunstância bas-
tante enganadora. Nós nos tornamos muito amigos por um tem-
po, e eu não gostaria de deixá-lo exposto a suspeitas desagradáveis 
embora, pessoalmente, tenha certeza de que ele teria ficado indi-
ferente às suspeitas da mesma forma que era indiferente a todas as 
outras desvantagens da vida. Ele não era o Heyst completo, é cla-
ro; é apenas a fundação física e moral do meu Heyst, lançada no 
solo de um breve conhecimento. Tal brevidade certamente não 
foi devida à minha culpa, pois ele me encantara com a mera ame-
nidade de seu desprendimento, que, neste caso, não posso deixar 
de crer que ele levara ao excesso. Ele deixou seus aposentos sem 
deixar vestígios. Eu me perguntava para onde teria ido, mas agora 
sei. Ele sumiu de vista apenas para divagar, rumo a essa aventura 
que inevitavelmente aguardava por ele em um mundo que Heyst 
insistia em olhar como uma sombra malévola a pairar sob a luz do 
sol. Muitas vezes, ao longo dos anos, um sentimento expresso, o 
sentimento particular evocado por uma frase ouvida casualmen-
te, trazia-o de volta à minha mente de tal forma que eu lhe atribuí 
muitas palavras ouvidas da boca de outros homens e pertencentes 
a estados de espíritos menos perfeitos e menos patéticos. 

A mesma observação aplica-se, mutatis mutandis, ao Sr. Jones, 
que é construído sobre uma conexão muito mais tênue. Sr. Jones 
(ou seja lá qual o seu nome) não desapareceu da minha vista. Vi-
rou as costas para mim e saiu do aposento. Foi num pequeno ho-
tel na ilha de St. Thomas, nas Índias Ocidentais (no ano de 1875), 
onde o encontramos uma tarde espreguiçando-se sobre três ca-
deiras, totalmente sozinho em meio ao sonoro zumbido das mos-
cas que davam à sua imobilidade e ao seu aspecto cadavérico um 
significado dos mais medonhos. Nossa invasão deve ter causado 
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incômodo, pois ele levantou-se das cadeiras bruscamente e saiu, 
deixando-me com uma impressão indelevelmente estranha das 
suas finas canelas. Um dos homens que me acompanhava disse 
que aquele era o jogador mais desesperado com quem se depara-
ra. Eu disse: “Um trapaceiro profissional?”, e obtive como respos-
ta: “Ele é um terror, mas devo dizer que, até certo ponto, vai jogar 
justo...”. Eu me pergunto qual era o propósito. Nunca mais o vi 
de novo porque, acredito, foi direto a bordo de um navio postal 
que zarparia dentro de uma hora para outros portos de escala em 
direção a Aspinall. A insolência característica do Sr. Jones pertence 
a outro homem de um tipo completamente diferente. Não direi 
nada a respeito das origens de sua mentalidade porque não tenho 
a intenção de fazer quaisquer suposições prejudiciais.

Ocorre que, no mesmo ano, Ricardo — o Ricardo físico — era 
um passageiro meu a bordo de uma escuna extremamente peque-
na e suja, durante uma travessia de quatro dias entre dois locais no 
Golfo do México, cujos nomes não importam. Durante a maior 
parte do tempo, ele ficou deitado no convés sobre a popa como se 
estivesse a meus pés, por assim dizer, e apoiando-se de tempos em 
tempos sobre o cotovelo, começava a falar sobre si mesmo, sem 
parar, não exatamente comigo ou mesmo para mim (ele sequer 
levantava os olhos, mantendo-os fixos no convés), porém, mais 
como se comungasse em uma voz baixa com seus demônios in-
teriores. De vez em quando, ele me lançava um olhar e fazia os 
pelos dos seus rígidos bigodinhos agitarem-se de modo estranho. 
Seus olhos eram verdes e até hoje todo gato que vejo me lembra 
dos exatos contornos de sua face. Por qual motivo viajava ou qual 
a sua ocupação na vida, nunca me confidenciou. Para dizer a ver-
dade, o único passageiro a bordo da escuna que poderia ter falado 
abertamente sobre suas atividades e propósitos era um frade muito 
sujo de rapé e de conversa agradabilíssima, o superior de um con-
vento, que era acompanhado por um irmão leigo, muito jovem, 
de semblante particularmente feroz. Tínhamos também conosco, 
prostrado na indescritível cabine da escuna, um velho cavalheiro 
espanhol, que trazia muita bagagem e, tal como me garantiu Ri-
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cardo, estava de fato bastante doente. Ricardo parecia ser um cria-
do ou um confidente daquele velho inválido de aparência distinta 
que, no início da viagem, teve uma longa conversa aos murmúrios 
com o frade e, depois, nada mais fez a não ser gemer debilmente, 
fumar cigarros e, de tempos em tempos, chamar Martin com uma 
voz cheia de dor. Então, ele, que se tornou Ricardo no livro, descia 
para aquele buraco bestial e fétido, permanecia lá misteriosamen-
te e voltava com um rosto no qual nada poderia ser lido e que, 
da mesma forma, não retomava, para minha edificação, a exposi-
ção de suas atitudes morais diante da vida ilustradas por instâncias 
particularmente notáveis da mais atroz coloração. Será que queria 
me assustar? Ou me seduzir? Ou me surpreender? Ou despertar a 
minha admiração? Tudo o que fez foi despertar a minha divertida 
incredulidade. No que diz respeito aos canalhas, ele estava longe 
de ser um tédio. Quanto ao resto, minha inocência era tão grande 
então que não pude tomar sua filosofia a sério. Durante todo o 
tempo, ele manteve um ouvido virado para a cabine à maneira de 
um servo dedicado, mas eu tinha a ideia de que, de uma forma 
ou de outra, ele impusera aquela conexão ao inválido por algum 
motivo próprio. O leitor, portanto, não se surpreenderá ao ouvir 
que, em uma certa manhã, o proprietário da escuna contou-me, 
sem qualquer emoção particular, que o “homem rico” lá de baixo 
estava morto: ele falecera durante a noite. Não me lembro de ter 
ficado tão consternado com o fim desolador de um completo es-
tranho. Olhei pela claraboia e lá estava o dedicado Martin ocupado, 
amarrando os baús de couro que pertenciam ao falecido, cuja bar-
ba branca e nariz aquilino eram as únicas partes que consegui per-
ceber na profunda escuridão de uma horrível e abarrotada tarimba. 

Como houve calmaria no decorrer da tarde, a qual continuou 
durante toda a noite e o terrível e incandescente dia seguinte, o 
falecido “rico” teve de ser jogado ao mar no pôr do sol, embora esti-
véssemos, na verdade, avistando a costa plana e coberta de mangue 
pestilento do nosso destino. O excelente padre superior mencionou 
a mim com um ar de imensa compaixão: “O pobre homem deixou 
uma filha jovem”. Quem iria cuidar dela eu não sei, mas vi o dedica-
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do Martin levando os baús com grande cuidado à costa logo antes 
de eu desembarcar. Talvez eu observasse os movimentos daquele 
homem de imensa sinceridade por um tempo, mas tinha meus pró-
prios negócios prementes para atender, que no final misturaram-se 
com um terremoto e logo não tive tempo para perder com Ricar-
do. Não é preciso dizer ao leitor que não me esqueci dele, todavia.

Meu contato com o fiel Pedro foi muito mais rápido e minha 
observação dele foi menos completa, mas incomparavelmente 
mais ansiosa. Encerrou-se com uma súbita inspiração para sair do 
seu caminho. Foi em um casebre de estacas e esteiras ao lado de 
uma estrada. Como fui lá apenas para pedir uma garrafa de limo-
nada, até hoje não faço a menor ideia do que — em minha apa-
rência ou em minhas atitudes — poderia ter despertado a sua ter-
rível ira. Isso tornou-se evidente para mim menos de dois minutos 
após eu deitar os olhos nele pela primeira vez e, apesar de estar 
imensamente surpreso, é claro, não parei para pensar a respeito, 
tomando o atalho mais curto: passando através da parede. Essa 
aparição bestial e um certo homem negro enorme que encontrei 
no Haiti apenas alguns meses depois fixaram a minha concepção 
de raiva cega, furiosa e irracional tal como se manifesta no animal 
humano, até o fim de meus dias. Com o negro, eu fiquei a sonhar 
por anos depois. Com Pedro, nunca mais. A impressão foi menos 
intensa. Afastei-me dele muito rápido.

Parece-me apenas natural que esses três, enterrados em um 
canto da minha memória, deveriam de repente sair à luz do mun-
do — tão naturalmente que não ofereço nenhuma justificativa 
para a existência deles. Eles estavam lá, tinham de aparecer, e isto 
é justificativa suficiente para um escritor de histórias que empre-
endeu o seu ofício sem preparação, sem premeditação e sem qual-
quer intenção moral a não ser aquela que permeia todo o plano 
deste mundo de sentidos. 

Uma vez que esta nota discorre basicamente sobre os conta-
tos pessoais e as origens das pessoas nesta história, sou obrigado 
também a falar de Lena, porque, se fosse deixá-la de fora, teria 
parecido uma desfeita, e nada poderia estar mais distante do meu 
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pensamento do que fazer uma desfeita a Lena. Se, de todos os per-
sonagens presentes no “mistério da Samburan”, eu vivi mais tem-
po com Heyst (ou com quem chamo de Heyst), foi a ela, a quem 
chamo de Lena, que observei por mais tempo e com a mais con-
tinuada atenção. Essa atenção originou-se na ociosidade, para a 
qual tenho um talento nato. Uma noite, entrei em um café, numa 
cidade não aos trópicos, mas ao sul da França. O lugar estava to-
mado pela fumaça de cigarro, por um murmúrio de vozes, pelo 
chacoalhar das peças de dominó e pelos sons da música estridente. 
A orquestra era um tanto menor do que aquela que se apresentou 
no hotel de Schomberg, tinha o ar mais de um conjunto familiar 
do que de uma banda contratada e, devo confessar, parecia bem 
mais respeitável que o grupo musical de Zangiacomo. Também 
era menos pretensiosa, mais caseira e familiar, por assim dizer, 
de modo que, nos intervalos, quando todas as artistas deixavam a 
plataforma, uma delas percorria as mesas de mármore coletando 
ofertas de sous e francos em um recipiente de lata amassado cuja 
forma lembrava uma salseira. Era uma garota. Seu desapego pela 
sua tarefa me parece agora ter igualado ou mesmo ultrapassado 
o distanciamento de Heyst para todas as degradações mentais às 
quais a inteligência de um homem é exposta em sua trajetória pela 
vida. Calada e com os olhos arregalados, ela passava de mesa em 
mesa com o ar de uma sonâmbula sem fazer qualquer outro som 
que não fosse o ligeiro chacoalhar das moedas para atrair a aten-
ção. Foi muito tempo depois de encerrar-se o capítulo marítimo 
de minha vida, mas é difícil se desfazer completamente das carac-
terísticas de metade de uma vida, e foi um tanto no espírito de um 
marinheiro em terra que deixei uma moeda de cinco francos na 
salseira, fazendo com que a sonâmbula virasse a cabeça para olhar 
em meu rosto e dizer “merci, monsieur” em um tom no qual não ha-
via gratidão, mas apenas surpresa. Eu deveria estar de fato ocioso 
para me dar ao trabalho de observar com tão pouca evidência que 
a voz dela era bastante encantadora e, quando as artistas retorna-
ram aos seus lugares, mudei minha posição ligeiramente para não 
ter a visão daquela instrumentista em particular bloqueada pelo 
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pequeno homem de barba que conduzia a orquestra e que pode-
ria até mesmo ser seu pai, mas cuja verdadeira missão na vida foi 
servir de modelo para o Zangiacomo de Vitória. Após obter uma 
linha clara de visão, eu naturalmente (estando ocioso) continuei a 
observar a garota durante toda a segunda parte da apresentação. 
A forma de sua cabeça morena inclinada sobre o violino era fas-
cinante e, enquanto descansava entre as peças daquele programa 
interminável, ela era, em seu vestido branco e com as mãos bron-
zeadas repousando sobre seu colo, a própria imagem da inocência 
sonhadora. A mulher madura e mal-humorada ao piano poderia 
ser sua mãe, embora não houvesse a menor semelhança entre 
as duas. Tudo o que eu soube da relação pessoal entre ambas foi 
aquele cruel beliscão na parte superior do braço. Aquilo eu vi, com 
certeza! Não poderia haver engano. Eu estava em um estado de es-
pírito ocioso demais para imaginar uma barbaridade tão gratuita. 
Pode ter sido brincadeira, mas a garota se levantou como se tivesse 
sido picada por uma vespa. Pode ter sido brincadeira. No entanto, 
vi claramente a pobre “inocência sonhadora” esfregar suavemente 
o local afetado enquanto juntava-se às outras artistas no corredor 
entre as mesas de mármore, em meio ao clamor de vozes e ao cha-
coalhar dos dominós na atmosfera azulada da fumaça do tabaco. 
Creio que aquelas pessoas deixaram a cidade no dia seguinte.

Ou talvez tenham apenas migrado para o outro grande café, 
do outro lado da Place de la Comedie. É muito possível. Não fui 
até lá para descobrir. Fora o meu perfeito ócio que investira na 
garota um encanto peculiar, e não queria destruí-lo com qualquer 
esforço supérfluo. A receptividade da minha indolência tornou a 
impressão tão permanente que, quando chegou o momento dela 
se encontrar com Heyst, senti que ela estaria heroicamente no 
mesmo nível de qualquer exigência do arriscado e incerto futuro. 
Eu estava tão convencido disso que a deixei ir com Heyst, não direi 
sem uma pontada em meu peito, mas certamente sem receios. E 
tendo em vista o seu triunfante final, o que mais eu poderia ter 
feito para sua reabilitação e felicidade?

J. C., 1920 





Parte 1
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Existe, como bem sabe qualquer garoto em idade escolar 
nesta era científica, uma relação química muito próxima entre 
o carvão e os diamantes. É a razão, creio eu, pela qual algu-
mas pessoas referem-se ao carvão como “diamantes negros”. 
As duas mercadorias representam riqueza, mas o carvão é uma 
forma de propriedade muito menos portátil. Há, por este ponto 
de vista, uma deplorável falta de concentração no carvão. Se ao 
menos uma mina de carvão pudesse ser colocada no bolso de 
um colete... mas não pode! Ao mesmo tempo, há certo fascínio 
no carvão, a suprema mercadoria da era em que nos encontra-
mos alojados como viajantes desorientados em um hotel extra-
vagante e irrequieto. E suponho que essas duas considerações, 
o aspecto prático e o místico, impediram Heyst — Axel Heyst 
— de partir. 

A Companhia Carbonífera Cinturão Tropical entrou em 
liquidação. O mundo das finanças é um mundo misterioso no 
qual, por mais incrível que tal fato possa parecer, a evaporação 
precede a liquidação. Primeiro, evapora-se o capital e, então, a 
companhia entra em liquidação. São fenômenos físicos bastante 
insólitos, mas que explicam a obstinada inércia de Heyst, a qual 
costumava ser motivo de riso para nós, os que estavam “lá fora”, 
sem que houvesse malícia de nossa parte, no entanto. Um corpo 
inerte não pode fazer mal a ninguém, não provoca a hostilidade, 
e mal vale o escárnio. Pode, de fato, atrapalhar o caminho às ve-
zes; mas não se pode dizer isso de Axel Heyst. Ele ficava fora do 
caminho de todos, como se estivesse encarapitado no mais alto 
pico do Himalaia e, num certo sentido, com a mesma visibili-

1
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dade que tal posição confere. Todos naquela parte do mundo o 
conheciam, habitando a sua pequena ilha. Uma ilha nada mais é 
do que o topo de uma montanha. Encarapitado inabalavelmente 
sobre ela, Axel Heyst não tinha ao seu redor o imponderável oce-
ano transparente e tempestuoso, mas sim um mar raso e morno, 
uma monótona ramificação das grandes águas que abraçam os 
continentes deste planeta. Suas visitantes mais frequentes eram 
sombras: as sombras das nuvens, que aliviavam a monotonia da 
meditativa e inanimada alvorada dos trópicos. Seu vizinho mais 
próximo — e falo agora de coisas que demonstrem algum tipo de 
animação — era um indolente vulcão, que dava leves baforadas o 
dia inteiro com a cabeça ligeiramente acima do horizonte norte, 
e que se nivelava a ele durante a noite em meio às brilhantes es-
trelas, com uma avermelhada luz opaca, que crescia e se dissipava 
em intervalos espasmódicos como a ponta de um gigantesco cha-
ruto ao ser tragado intermitentemente na escuridão. Axel Heyst 
também era fumante; e quando descansava em sua varanda com 
seu charuto — a última coisa a fazer antes de ir para a cama —, 
produzia o mesmo tipo de luz, com o mesmo tamanho daquele 
outro a tantas milhas de distância. 

Em certo sentido, o vulcão fazia companhia para ele nas som-
bras da noite, as quais, alguém pensaria, eram densas demais para 
permitir a passagem de um sopro de ar. Raramente havia vento 
suficiente para mover uma pena. Na maioria das noites do ano, 
Heyst poderia sentar-se do lado de fora com uma vela desprote-
gida para ler um dos livros que seu falecido pai lhe deixara. Não 
era uma coleção escassa, mas ele nunca fazia isso. Tinha medo de 
mosquitos, muito provavelmente. Tampouco se sentia tentado 
pelo silêncio a dirigir eventuais comentários à companheira luz 
do vulcão. Não era louco. Um camarada excêntrico — sim, pode-
-se dizer isso, e de fato disseram; mas permitam-me dizer que há 
uma tremenda diferença entre as duas coisas. 

Nas noites de lua cheia, o silêncio ao redor de Samburan — a 
“Ilha Redonda” dos mapas — era esplêndido; e, na inundação de 
luzes frias, Heyst podia ver seus arredores imediatos, que tinham 
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a aparência de um assentamento abandonado invadido pela sel-
va: telhados indistintos sobre uma vegetação rasteira, as sombras 
repartidas das cercas de bambus sobre o esplendor do capim alto, 
o trecho de uma estrada tomado pela relva descendo pelo agres-
te matagal até a costa, a apenas algumas centenas de metros de 
distância, com um píer negro e uma espécie de morro de aspecto 
bastante enegrecido em sua face não iluminada, como se alguém 
o tivesse tingido. Mas o objeto mais notável era um gigantesco 
quadro-negro erguido sobre dois postes, revelando a Heyst, quan-
do o luar caía sobre aquele lado, as letras brancas “C. C. C. T.” em 
uma fileira de pelo menos meio metro de altura. Estas eram as 
iniciais da Companhia Carbonífera Cinturão Tropical, seus em-
pregadores — antigos empregadores, para ser mais preciso. 

Conforme ditam os mistérios nada naturais do mundo das fi-
nanças, após evaporar-se o capital da Companhia C. C. T., ao lon-
go de dois anos, a empresa entrou em liquidação — não volun-
tariamente, creio eu, mas à força. Não houve nada de forçado no 
processo, todavia. Foi um processo lento e, enquanto a liquidação 
seguiu seu vagaroso curso em Londres e Amsterdã, Axel Heyst, 
expressamente intitulado “gerente nos trópicos”, permaneceu no 
seu posto em Samburan, a principal estação de abastecimento de 
carvão da companhia. 

E não era uma estação de abastecimento de carvão qualquer. 
Lá havia também uma mina de carvão, com um afloramento na 
encosta de uma colina a menos de quinhentos metros do precá-
rio desembarcadouro e do imponente quadro-negro. O objeti-
vo da empresa havia sido tomar posse de todos os afloramentos 
em ilhas tropicais a fim de explorá-los localmente. E, Deus bem 
sabe, havia toda sorte de afloramentos. Fora Heyst quem loca-
lizara a maioria deles nessa parte do cinturão tropical durante 
seus passeios um tanto a esmo. E sendo ele um ágil escritor de 
cartas, escrevera páginas e páginas sobre os afloramentos para 
seus amigos na Europa. Pelo menos, é o que se dizia.

Duvidávamos que ele tivesse quaisquer visões de riqueza — 
para si próprio, pelo menos. Ele parecia mais preocupado em 


