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Frankenstein

C 

 À sra. Saville, Inglaterra
 SÃO PETERSBURGO, 11 DE DEZEMBRO DE 17...

Você gostará de saber que nenhum desastre sucedeu ao iniciar-se um em-
preendimento que você olhava com tantos maus pressentimentos. Cheguei 
aqui ontem, e meu primeiro cuidado foi assegurar à minha querida irmã que 
estou bem de saúde e possuído de uma crescente confiança no sucesso de 
minha empresa.

Já me encontro muito longe, ao norte de Londres, e andando pelas 
ruas de São Petersburgo sinto o vento frio do Norte fustigar o meu rosto, o 
que revigora meus nervos e me enche de prazer. Será que você compreende 
esta sensação? Esta brisa, que chega das regiões para onde estou caminhan-
do, dá-me o antegozo daqueles climas gelados. Encorajados por este vento 
promissor, meus sonhos se tornam mais ferventes e vívidos. Tento em vão 
persuadir-me de que o polo é um local de gelos e desolação; ele sempre se 
apresenta à minha imaginação como uma região de beleza e delícias. Ali, 
Margaret, o Sol é sempre visível, com seu amplo disco apenas tocando o ho-
rizonte e difundindo um perpétuo esplendor. Ali – com sua permissão, mi-
nha irmã, eu dou algum crédito aos navegadores que me precederam –, ali 
estão banidas a neve e a geada; e, navegando por um mar cal mo, podemos 
ser impelidos para uma terra que ultra passe em maravilhas e beleza todas as 
regiões até agora descobertas no mundo habitável. Suas produções e aspectos 
podem ser únicos, como são sem dúvida os fenômenos dos corpos celestes 
naquelas solidões desconhecidas. Que não se pode esperar num país de luz 
eterna? Posso descobrir ali a força maravilhosa que atrai a bússola e posso 
realizar milhares de observações que nada mais exigem do que esta viagem 
para que suas aparentes excentricidades se tornem consistentes para sempre. 
Saciarei minha curiosidade ardente com a visão de uma parte do mundo ja-
mais visitada e posso pisar uma terra que jamais recebeu a impressão de um 
pé humano. Esses são os meus atrativos e são suficientes para dissipar todo o 
medo do perigo ou da morte e para me levar a começar essa laboriosa viagem 
com a alegria que uma criança experimenta quando embarca num bote com 
seus companheiros, numa expedição para descobrir o rio de sua região na-
tal. Supondo porém que todas essas conjecturas sejam falsas, você não pode 
contestar o inestimável benefício que eu prestarei a toda a humanidade até a 
última geração, descobrindo, perto do polo, uma passagem para aqueles paí-
ses que tantos meses exigem para que sejam alcançados hoje, ou descobrindo 
o segredo do magnetismo cuja compreensão só será possível através de um 
empreendimento igual ao meu.
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Essas reflexões desvaneceram a agitação com que comecei minha car-
ta, e sinto meu coração brilhar com um entu siasmo que me eleva ao céu, pois 
nada contribui tanto para tranquilizar a mente como um firme propósito – 
um ponto sobre o qual a alma pode fixar seu olho intelectual. Esta expedição 
constituiu o sonho favorito de meus primeiros anos. Tenho lido com ardor os 
relatos das várias viagens feitas com o objetivo de alcançar o norte do Ocea no 
Pacífico através dos mares que circundam o polo. Você deve lembrar-se de 
que uma história de todas as viagens realizadas com o objetivo de descobertas 
compunha toda uma parte da biblioteca de nosso bom tio Thomas. Minha 
educação foi negligenciada, embora eu amasse profundamente a leitura. Es-
ses volumes foram os meus estudos dia e noite, e minha familiarização com 
eles aumentou a dor que eu sentia, como criança, por saber que a injunção da 
morte de meu pai levara meu tio a proibir que eu embarcasse em uma vida 
de aventuras.

Essas visões se desvaneceram quando eu li com atenção, pela primeira 
vez, os poetas cujas efusões arrebataram minha alma e a elevaram até o céu. 
Eu também me tornei poe ta e, por um momento, vivi num paraíso de minha 
própria criação; imaginei que eu também podia conseguir um lugar, um ni-
cho, no templo onde os homens de Homero e Shakespeare são consagrados. 
Você conhece muito bem o meu fracasso e sabe o quanto me doeu suportar a 
decepção. Mas, justamente naquela época, herdei a fortuna de meu primo, e 
meus pensamentos retornaram às minhas primitivas tendências. 

 Seis anos se passaram desde que eu resolvi lançar-me à minha presente 
aventura. Mesmo agora, posso recordar a hora a partir da qual me dediquei a 
este grande empreendimento. Comecei por habituar meu corpo às privações. 
Acom panhei os pescadores de baleias em várias expedições ao Mar do Norte; 
voluntariamente suportei o frio, a fome, a sede e a necessidade de dormir; 
muitas vezes trabalhava mais arduamente do que os marinheiros comuns 
durante o dia e devotava minhas noites ao estudo da matemática, à teoria 
da medicina e àqueles ramos das ciências físicas das quais um aventureiro 
naval pode tirar o maior número de vantagens práticas. Com efeito, por duas 
vezes empreguei-me como ajudante num baleeiro groenlandês e portei-me 
com galhardia. Devo admitir que me senti um tanto orgulhoso quando meu 
capitão me ofereceu o segundo posto no barco e insistiu para que eu ficasse 
com ele, tão valiosos considerava meus serviços.

 E agora, cara Margaret, não mereço realizar algum grande feito? Mi-
nha vida transcorreu no ócio e no luxo, mas eu preferia a glória a todos os 
atrativos que a riqueza colocava em meu caminho. Oh, alguma voz encora-
jadora devia responder com uma afirmativa! Minha coragem e minha reso-
lução são firmes; minhas esperanças, porém, flutuam, e meu ânimo muitas 
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vezes se deprime. Estou prestes a iniciar uma longa e difícil viagem para cujas 
conjunturas preciso de toda a minha fortaleza: é preciso que eu não só anime 
o espírito dos outros, mas algumas vezes alente o meu próprio, quando os 
deles estiverem falhando.

 Esta é a época mais favorável para se viajar na Rússia. Voa-se celere-
mente por sobre a neve nos trenós; o movimento é agradável e, em minha 
opinião, muito mais delicioso do que o de uma diligência inglesa. O frio não 
é excessivo, se estivermos abrigados e envoltos em peles – vesti menta que já 
adotei, pois há uma grande diferença entre ficar andando e permanecer sen-
tado imóvel durante horas, quando não há exercício que impeça o sangue de 
congelar nas veias. E eu não tenho a mínima vontade de perder minha vida 
em algum posto da estrada entre São Petersburgo e Arcângel.

 Devo partir para esta última cidade dentro de uma quinzena ou três 
semanas; e minha intenção é alugar ali um navio, o que se consegue com 
facilidade desde que se pague o seguro ao proprietário, e contratar, entre os 
pescadores de baleia, tantos marinheiros quantos eu julgar necessários. Não 
pretendo velejar até o mês de junho; e quando regressarei? Ah, querida irmã, 
como posso responder a essa pergunta? Se eu for bem-sucedido, muitos, 
muitos meses, talvez anos, passarão antes que nos encontremos. Se eu falhar, 
você me verá muito em breve, ou jamais.

 Adeus, minha querida e excelente Margaret. Que os céus a cubram 
de bênçãos, e me protejam, para que eu possa sempre testemunhar a minha 
gratidão por todo o seu amor e toda a sua bondade.

  Seu afeiçoado irmão,
 R. Walton.

C 

À sra. Saville, Inglaterra

ARCÂNGEL, 28 DE MARÇO DE 17...

Como o tempo custa a passar aqui, cercado que estou de gelo e de neve! No 
entanto, já dei mais um passo no que se refere ao meu empreendimento. Alu-
guei um navio e acho-me ocupado em recrutar meus marinheiros; aqueles 
que já recrutei parecem-me homens em quem posso confiar e são certamente 
possuidores de inegável coragem.

Tenho porém um anseio que ainda não pude satisfazer, e a ausência 
desse algo faz-me sentir bastante mal. Eu não tenho um amigo, Margaret; 
quando fico empolgado com o entusiasmo não há alguém para participar da 
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O ADVOGADO, MR. UTTERSON, era um homem de aparência rude, que nunca se 
iluminava com um sorriso; frio, restrito e embaraçado no falar; retraí do nos 
sentimentos; magro, comprido, aborrecido, melancólico e, ape sar de tudo, 
amável. Em reu niões com amigos, e quando o vinho era de seu gosto, algo de 
eminentemente humano brotava de seus olhos; algo que nunca se mostrava 
em sua conversa, mas que se comunicava não só pelos silenciosos símbolos de 
sua face após o jantar, como, com maior frequência e de forma mais percep-
tível, por seus atos. Era austero consigo mesmo; bebia gim quando estava só, 
para controlar seu gosto pelo vinho e, embora apreciasse o teatro, não tinha 
entrado num nos últimos vinte anos. Mas tinha uma comprovada tolerância 
pelos outros; às vezes se maravilhava, quase com inveja, pela enorme pressão 
espiritual envolvida em seus maus atos e, em casos extremos, estava sempre 
mais inclinado a ajudar do que a reprovar. “Eu me inclino pela heresia de 
Caim”, costumava dizer textualmente, “deixo que meu irmão encontre o Dia-
bo por seus próprios meios.” Dessa forma, era frequente que fosse o último 
amigo de boa reputação, e a última boa influência na vida de homens que de-
caíam. E sempre que tais homens vinham visitá-lo em seus aposentos, jamais 
deixou que sequer uma sombra de mudança afetasse seu comportamento.

Sem dúvida que agir dessa forma era fácil para Mr. Utterson, pois ele 
pouco demonstrava seus sentimentos, e mesmo suas amizades pare ciam ser 
baseadas numa similar tolerância de amável benevolência. Receber seu círcu-
lo de amigos, já pronto, das mãos do destino é a marca de um homem modes-
to; e esse era o caso do advogado. Seus amigos eram aqueles de seu próprio 
sangue, ou aqueles a quem conhecia há mais tempo; sua afeições, como as 
heras, eram um desenvolvimento do tempo, não continham nenhuma ação 
objetiva. Em consequência, assim também eram os laços que o uniam a Mr. 
Richard Enfield, um parente distante, muito conhecido na cidade. Era mo-
tivo de especulação para muitos o que esses dois viam um no outro, ou que 
assunto podiam ter em comum. Diziam aqueles que os encontravam em seus 
passeios domin gueiros, que eles não diziam nada, pareciam estranha mente 
enfadados e saudavam com óbvio alívio o encontro de um amigo. Apesar 
de tudo, ambos davam grande valor a essas excursões, consideravam-nas o 
ponto alto de cada semana e, além de não trocá-las por outras possibilidades 
de atividades prazerosas, chegavam a ignorar chamados de negócios para que 
pudessem apreciá-las sem interrupções.

Numa dessas perambulações, o acaso fez com que seu caminho os le-
vasse a percorrer uma rua secundária, num bairro movimentado de Londres. 
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A rua era pequena e poderia ser considerada tranquila, embora tivesse um 
próspero comércio nos dias úteis. Pela aparência, seus habitantes estavam 
indo muito bem, e com ambições de ir ainda melhor, gastando as sobras de 
seus rendimentos em sofisticação, de tal sorte que as vitrines das lojas daque-
la via tinham um ar convidativo, como fileiras de ven dedoras. Mesmo aos 
domingos, quando escondia seus maiores atrativos e se transformava numa 
passagem relativamente vazia, o brilho da rua contrastava com sua sombria 
vizinhança, como um fogo na floresta; e, com pintura nova em suas janelas, 
suas peças de bronze bem polidas, sua limpeza geral e tom de alegria, era 
agradável ao olhar e instantaneamente chamava a atenção dos passantes.

A duas portas de uma esquina, à esquerda de quem segue no sentido 
leste, o alinhamento era quebra do pela entrada de um pátio, local em que o 
bloco si nistro de um certo prédio avançava seu espigão sobre a rua. O prédio 
tinha dois andares, nenhuma janela aparente, nada além de uma porta no 
andar de baixo e uma parede cega e descolorida no superior. Ou seja, tinha 
todas as características que marcam uma suja e prolongada negligência. A 
porta, que não tinha sineta ou aldrava, estava cheia de bolhas e descolorida. 
Mendi gos entravam naquele recesso e raspavam seus fósforos nos painéis, 
crian ças brincavam nos degraus, um garoto de escola tinha testado seu cani-
vete na moldura da porta e, por quase toda uma geração, ninguém tinha apa-
recido para afastar esses visitantes esporádicos, ou para consertar os estragos 
causados por eles.

Mr. Enfield e o advogado estavam do outro lado da rua, mas quando se 
colocaram na linha da entrada, o primeiro levantou sua bengala e apontou.

– O senhor alguma vez prestou atenção naquela porta? – perguntou 
e, quando seu companheiro respondeu afirmativamente, completou: – Em 
minha mente ela está ligada a uma história muito estranha.

– É mesmo? – disse Mr. Utterson, com uma ligeira mudança em sua 
voz. – E de que se trata?

– Bem, foi assim – respondeu Mr. Enfield. – Eu estava voltando para 
casa de algum lugar próximo do fim do mundo, por volta das três horas de 
uma negra madrugada de inverno, e meu caminho passava por uma região 
da cidade onde não havia literalmente nada para olhar, exceto os lampiões. 
Rua após rua, e com todo o povo adormecido – rua após rua, todas ilumi-
nadas como se fosse para uma procissão, e todas vazias como uma igreja –, até 
que finalmente entrei naquele estado mental em que se fica ouvindo, ouvin-
do, até que se começa a desejar ver um policial. De repente, vi dois vultos: 
o de um homem de pequena estatura que dava fortes e rápidos passos na 
direção leste, e o de uma menina de oito ou dez anos, correndo tão rápido 
como podia por uma rua perpendicular. Bem, naturalmente que os dois se 
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abalroaram na esquina. Então veio a parte horrível, pois o homem calma-
mente pisoteou o corpo da criança e deixou-a no chão, gritando. A cena não 
parece muito impressionante quando contada, mas foi diabólica de assistir. 
Não parecia ser um homem; era mais parecido com um jaganata.* Gritei-lhe 
que parasse, saí em seu encalço, apanhei o homem pelo pescoço e o trouxe 
de volta para o local onde se encontrava a garota, agora já cercada por em 
grupo de pessoas. Ele estava perfeita mente frio e não apresentou nenhuma 
resistência, mas deu-me um tal olhar que fez o suor brotar em mim. As pes-
soas que tinham aparecido eram familiares da menina, e logo depois o médi-
co, a quem a menina tinha ido chamar, também apareceu. Bem, segundo o 
médico, a criança não estava mal, apenas assustada, de forma que se poderia 
supor que fosse o fim da história. Mas havia uma curiosa circunstância. Eu 
havia detestado o homem à primeira vista. Da mesma forma ocorreu com o 
pessoal da família, o que era natural. Porém o caso do médico foi o que mais 
me chamou a atenção. Ele era um prático comum, pragmático, sem idade 
ou cor definidas, com um forte sotaque de Edimburgo, e tão emotivo como 
uma gaita de foles. Bem, aconteceu com ele o mesmo que conosco: a cada vez 
que ele olhava para meu prisioneiro, eu notava que o médico ficava branco e 
enojado pelo desejo de matá-lo. Eu sabia o que ia por sua mente, assim como 
ele sabia o que se passava na minha e, uma vez que assassinato estava fora de 
questão, optamos por fazer o máximo que podíamos. Dissemos ao homem 
que ali havia matéria para um escândalo, e que era exatamente o que preten-
díamos fazer, de tal sorte que seu nome ficaria marcado por toda Londres. 
Se ele tivesse amigos ou crédito, agiríamos para que os perdesse. E, o tempo 
todo, enquanto pintávamos a coisa mais e mais feia, tentávamos manter as 
mulheres afastadas dele, pois elas estavam selvagens como harpias. Nunca 
vi um círculo de rostos onde o ódio se estampasse daquela maneira. E lá no 
meio estava o homem, com uma espécie de frieza zombeteira... também tinha 
medo, eu podia ver isso... mas passava por aquilo tudo, meu senhor, como o 
próprio Satã. “Se o senhor quiser obter algum capital a partir desse acidente”, 
disse ele, “fico naturalmente à sua mercê. Evitar uma cena é o desejo de qual-
quer cavalheiro. Faça sua proposta.” Bem, nós o apertamos até tirar dele cem 
libras para a família da criança. Bem que ele tentou evitar, mas havia alguma 
coisa em nossa aparência que prometia confusão e, finalmente, ele concor-
dou. Em seguida, era necessário buscar o dinheiro; e aonde o senhor imagina 
que ele nos levou, senão àquele local com a porta? Apanhou uma chave, en-
trou, e voltou rapidamente com dez libras em ouro e um cheque ao portador, 
sacado contra o banco Coutts, tendo uma assinatura cujo nome não posso 
revelar – embora seja um dos pontos de minha história – mas posso dizer 

* Ídolo da Índia, levado em procissão num carro, sob o qual fanáticos se atiravam. (N.T.)
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que era muito conhecido e aparecia frequen temente na imprensa. O valor era 
salgado, mas a assinatura seria boa para bem mais que aquela quantia, desde 
que fosse verdadeira. Tomei a liberdade de dizer ao cavalheiro que o negócio 
todo parecia apócrifo, e que, na vida real, um homem não entra pela porta de 
um porão às quatro da manhã, para de lá sair com um cheque de quase cem 
libras de outra pessoa. Mas ele estava bastante à vontade e desdenhoso. “Não 
se preocupe”, disse ele, “ficarei com os senhores até que o banco abra e saca-
rei o cheque pes soal mente.” Assim, saímos todos, o médico, o pai da crian ça, 
nosso amigo e eu, e passamos o resto da noite em meus aposentos. No dia 
seguinte, após o desjejum, fomos juntos até o banco. Eu próprio apresentei o 
cheque e disse ter boas razões para acreditar que fosse uma falsificação. Nada 
disso. O cheque era bom.

– Tsc, tsc – fez Mr. Utterson.
– Vejo que compartilhamos o mesmo sentimento – disse Mr. Enfield. 

– Sim, é uma história feia. Pois o homem que persegui era um tipo com o 
qual ninguém desejaria se relacionar, uma pessoa realmente condenável; e 
a pessoa que sacou o cheque é o máximo da propriedade, celebrado e (o 
que faz a coisa ainda pior) uma daquelas pessoas que praticam aquilo que se 
costuma chamar de Bem. Extorsão, suponho; um homem honesto pagando 
um preço exorbitante por algumas farras da juventude. A Casa da Extorsão, 
é como por consequência chamo o local com aquela porta. Embora mesmo 
isso, o senhor sabe, estaria longe de explicar o caso todo – aduziu, assumindo 
um ar meditativo.

Foi abruptamente retirado desse estado por uma pergunta de Mr. 
Utter son:

– E o senhor não sabe se o homem que assinou o cheque vive ali?
– Um lugar bem apropriado, não é? – respondeu Mr. Enfield. – Mas eu 

prestei atenção ao endereço, e ele mora numa praça.
– E o senhor nunca se informou acerca do local com a porta? – per-

guntou Mr. Utterson.
– Não, senhor. Por uma peculiaridade – foi a resposta: – Eu me opo-

nho fortemente a ficar fazendo pergun tas. Esse negócio de ficar fazendo per-
guntas parece muito com o juízo final. Começa-se com uma pergunta, e é 
como rolar uma pedra. Você se senta tranquilamente no topo de uma colina, 
e lá se vai a pedra, arrastando outras consigo e, de repente, algum gentil ve-
lhote (que você nunca teria pensado estar lá) é atingido na cabeça em seu 
próprio quintal, e a família tem que mudar de nome. Não, senhor, fiz disso 
uma regra: quanto mais estranho parece o caso, menos pergunto.

– E parece-me ser uma regra muito boa – disse o advogado.
– Mas estudei o local por conta própria – continuou Mr. Enfield. – Não 

se parece muito com uma casa. Não existe nenhuma outra porta, e ninguém 
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entra ou sai pela que vimos, exceto, de vez em quando, em intervalos muito es-
paçados, pelo cavalheiro de minha aventura. No primeiro andar, há três janelas 
que dão para o pátio, e nenhuma no andar infe rior; sempre fechadas, porém 
limpas. E há uma chaminé, que costuma verter fumaça: portanto, alguém deve 
viver lá. Mas isso também não é certo, porque as casas são tão espremidas na-
quele pátio, que é difícil dizer onde começa uma e outra se acaba.

A dupla continuou a andar por algum tempo, em silêncio, até que...
– Enfield – disse Mr. Utterson –, essa sua regra é muito boa.
– Sim, acredito que seja – respondeu Enfield.
– Mesmo assim – continuou o advogado –, eu ainda gostaria de escla-

recer um ponto: queria saber o nome do homem que atropelou a menina.
– Bem – disse Mr. Enfield –, não vejo nenhum mal nisso. O nome do 

homem era Hyde.
– Hmm – fez Mr. Utterson. – Qual a aparência dele? 
– Ele não é fácil de descrever. Há algo de errado com sua aparência, 

alguma coisa desagradável, alguma coisa realmente detestável. Nunca vi ne-
nhum outro homem a quem detestasse tanto, e devo confessar que não sa-
beria dizer por quê. Ele deve ter uma defor midade em algum lugar do corpo, 
embora não consiga especi ficar em que ponto. É um homem de aparência 
extraordinária e, no entanto, não posso apontar nele nada que seja fora do 
comum. Não, senhor; não tenho pontos de apoio, não consigo descrevê-lo. E 
não é por uma falta de memória, pois é como se o visse, agora mesmo.

Mr. Utterson voltou a andar por alguns momentos em silêncio, sob o 
peso óbvio de uma reflexão.

– Tem certeza de que ele se utilizou de uma chave? – perguntou, afinal.
– Meu caro senhor... – começou Enfield, surpreso.
– Sim, eu sei – disse Mr. Utterson. – Sei que parece estranho, mas o 

fato é que, se não lhe pergunto o outro nome envolvido, é porque já o conhe-
ço. Como vê, Richard, sua história se fechou. Caso não tenha sido exato em 
algum ponto, trate de corrigi-lo.

– Acho que deveria ter me avisado – respondeu o outro, com um to-
que de irritação na voz. – Mas posso dizer-lhe que fui exato nos mínimos 
detalhes, como se costuma dizer. O sujeito não só tinha uma chave, como 
ainda a tem. Eu o vi utilizá-la, há menos de uma semana.

Mr. Utterson suspirou profundamente, mas não disse nenhuma pala-
vra, de forma que o mais jovem logo continuou:

– Esta foi mais uma lição para ficar quieto – disse ele. – Estou envergo-
nhado de minha língua. Façamos um trato para nunca mais tocarmos nesse 
assunto.

– De todo o coração – disse o advogado –, concordo com isso, Richard.
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(Notas taquigráficas)

3 DE MAIO, BISTRITZ. Parti de Munique às 20h35 da noite, chegando a Viena na 
manhã seguinte. A che   gada estava prevista para as 6h45 da manhã. O nosso 
trem, porém, se atrasara em uma hora. Pelo que pude apreciar ainda do trem, 
através do clarão de suas luzes, e de uma breve caminhada pelas ruas, Buda-
pes te pareceu-me uma cidade realmente maravilhosa. Não obstante, limitei-
me a uma rápida excursão em torno da estação ferro viária, pois, em virtude 
do atraso, devíamos partir o mais cedo possível. Tive então a impressão de 
que o Ocidente ficara para trás e que agora entrávamos no Oriente. A mais 
ocidental das portentosas pontes que cruzam o Danúbio, cujo leito aqui nos 
impressiona por sua amplitude e profundidade, põe-nos inopinadamente 
em contato com as tradições do mundo turco. 

Deixamos Budapeste com a desejada pontualidade e, já ao anoitecer, 
atingimos Klausenburgo. Aqui fiz uma pausa e pernoitei no hotel Royale. À 
guisa de jantar ou, antes, de uma ceia, serviram-me um frango condimenta-
do com uma espécie de pimenta vermelha, prato bastante saboroso, o qual, 
entretanto, me deixou com muita sede. (Lembrete: obter uma receita para 
Mina.) Indaguei do garçom e ele me disse que se tratava de paprika hendl, 
preciosidade da culinária nacional que poderia ser saboreada ao longo de 
toda a rota dos Cárpatos. Começava eu então a avaliar a verdadeira utilidade 
local dos arremedos de alemão que, às vezes, conseguia articular. E, efe  ti-
vamente, não saberei jamais como teria prosseguido se não fosse capaz de 
apelar para semelhante ginástica linguística. 

Dispondo de algum tempo livre durante minha per manência em Lon-
dres ali frequentei o Museu Britânico, consultando livros e mapas geográ-
ficos na biblioteca, a fim de recolher dados sobre a Transilvânia. Eu estava 
convencido de que um certo conhecimento prévio a respeito daquela região 
dificilmente deixaria de ser válido para estabelecer mais sólidas relações com 
um nobre do mesmo país. Verifiquei então que o distrito por ele citado se 
achava localizado no extremo oriental do território, precisamente na faixa 
limítrofe de três Estados: Transilvânia, Moldávia e Bukovina, no centro da 
cadeia dos Cárpatos, um dos mais selvagens e desconhe cidos sítios da Eu-
ropa. Em nenhuma das muitas obras e mapas consultados me foi possível 
estabelecer a exata localização do Castelo de Drácula, porquanto ainda não 
existem cartas geográ ficas da área em causa, comparáveis às que são editadas 
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pelo nosso Serviço Geodésico oficial. Descobri, porém, que Bistritz, a vila 
postal indicada pelo Conde Drácula, corresponde a uma localidade razoavel-
mente bem conhecida. Incluirei aqui algumas de minhas anotações, pois as 
mesmas servirão para ativar minha memória quando relatar esta viagem ao 
voltar para junto de Mina. 

A população da Transilvânia é formada por quatro distintas naciona-
lidades: os saxões no sul e, de mistura com eles, os valáquios, descendentes 
dos dacos; no oeste, os magiares; e, finalmente, nos setores norte e leste, os 
szekes. Meu destino leva-me à região habitada por estes últimos, os quais se 
dizem descendentes de Átila e dos hunos. Tais pretensões devem ser legíti-
mas, pois quando os magiares conquistaram o país, ainda em pleno século 
onze, ali encontraram os hunos já fixados. Já li alhures a afirmação de que 
todas as superstições existentes neste mundo se originam da ferradura dos 
car pa tianos, como se para lá convergissem todos os vórtices das mais férteis 
imaginações. Mas se assim o é, de fato, minha permanência em tal ambiente 
se tornará sumamente interessante. (Lembrete: preciso interrogar o Conde 
no tocante à vera cidade desses fatos.) 

Embora o meu leito fosse bastante confortável, não consegui dormir 
tranquilamente, pois meu sono foi perturbado pelos sonhos mais bizarros. 
Havia sob a minha janela um cão que uivou a noite inteira, o que provavel-
mente também contribuiu para a minha insônia, ou talvez a paprika a tivesse 
provo cado, já que durante a noite fui obrigado a esvaziar todo o conteúdo do 
meu jarro de água potável, sem contudo saciar a minha sede. Já ao amanhe-
cer, mal eu havia adormecido, fui despertado por sucessivas batidas a minha 
porta, o que me faz crer que finalmente estivesse dormindo a sono solto. No 
des jejum tornaram a servir-me uma farta porção de paprika, acompanhada 
de uma espécie de sopa de farinha de milho a que denominam de mamaliga e 
berinjela recheada de carne, delicioso prato conhecido como impletata. (Lem-
brete: obter também esta receita.) Mal pude saborear tal refeição. É que o trem 
deveria partir antes das oito da manhã. Este propósito, entretanto, não foi além 
da intenção, pois, a despeito de minha correria para chegar à estação às sete e 
trinta, fiquei imobilizado em minha poltrona por mais de uma hora diante da 
plataforma de embarque até soar o sinal de partida. Parece-me aqui que quan-
to mais avançamos para leste mais aumenta a impon tualidade dos comboios 
ferroviários. Nesta progressão, o que dizer desta pontualidade na China? 

Durante o dia inteiro parecíamos rolar através de um país emoldurado 
das mais fartas e variadas belezas. Por vezes deparávamos com pequenas vilas 
ou castelos engastados nos cumes de elevações alcantiladas, como os costu-
mamos ver nas litogravuras de missais antigos. Logo adiante, marginá vamos 
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rios e torrentes cujas extensas margens, recobertas de volumosas pedras e ca-
lhaus desnudos, pareciam estar sujeitas a violentas e periódicas inundações. 
Somente uma massa d’água realmente portentosa e dotada de uma tremenda 
força de devastação é capaz de tamanha erosão em tão amplas faixas ribei-
rinhas. Em cada uma das estações do nosso trajeto notamos a presença de 
grupos de pessoas, às vezes mesmo pequenas multidões, todos ostentando 
trajes dos mais va   ria dos tipos e aspectos. Alguns deles assemelhavam-se par-
ticularmente aos campesinos de nosso país ou mesmo àqueles que encontrei 
em minhas andanças através da França e da Alemanha, vestindo jaquetas 
curtas em conjunto com calças de confecção caseira, complementadas por 
um chapéu re  don do. E ainda outros que se destacavam por seu vivo pitor es-
co. As mulheres em geral eram graciosas, exceto quando observadas de perto. 
Suas cinturas eram pesadas e muito volumosas. Todas elas portavam blusas 
com mangas longas e brancas dos mais variados tipos. A maioria usava cintos 
largos, dos quais pendiam profusas tiras leves e quase flutuantes, semelhantes 
a uma vestimenta de ballet, sob as quais, obviamente, havia uma anágua. As 
figuras étnicas mais estranhas eram representadas pelos eslovacos, que for-
mavam um aglome rado de aspecto muito mais bárbaro que os demais, com 
seus enormes chapéus de vaqueiro, amplas calças de lona de um branco cru, 
camisas de linho branco, cingidas por enormes e pesados cinturões de couro, 
medindo aproximadamente trinta centí me tros de largura e fartamente guar-
necidos de cravos de bronze. Calçavam altas botas em cujos canos inseriam as 
extremi  da des das pernas de suas calças. Suas cabeleiras eram longas e negras, 
e seus bigodes também negros eram de tamanho e espessura dos mais avan-
tajados. Quanto ao aspecto eram re a l    mente pitorescos, mas aparentemente 
nada afáveis. Vistos sobre um palco, seriam imediatamente identificados no 
papel de um bando de antigos salteadores orientais. No entanto, conforme 
a seguir vim a saber, trata-se de gente de hábitos acentuadamente pacatos e 
talvez carente de uma mais natural autoafirmação. 

Já o crepúsculo descambava para a noite fechada quando alcançamos 
Bistritz, que antes de tudo é um sítio antigo dos mais interessantes. Locali-
zando-se praticamente na fronteira – posto que o Passo Borgo conduz di-
retamente a Buko vina – sua existência pregressa foi das mais atribuladas e, 
evidentemente, guarda até hoje claros vestígios deste seu passado. Há cin-
quenta anos, foi assolada por uma sucessão de grandes incêndios, os quais 
em cinco diferentes oportunidades lhe causaram uma tremenda devastação. 
Ainda no limiar do século dezessete, Bistritz foi submetida a um assédio que 
teve a du ração de três semanas. Teve então treze mil baixas, sendo a maior 
parte dessas perdas de guerra causada por doenças e pela fome. 
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O Conde Drácula recomendara-me ao hotel Coroa de Ouro, o qual, 
para gáudio meu, ainda adotava em toda a linha os tradicionais métodos 
da hotelaria antiga, pois na verdade eu precisava por todos os meios asse-
nhorear-me da maneira de ser daquela terra. Eu estava evidentemente sen-
do esperado, porquanto mal me aproximara do portão quando deparei com 
uma mulher de meia-idade e aspecto jovial que trajava as costu meiras vestes 
campesinas – roupas de baixo de cor branca em conjunto com um longo 
avental duplo, isto é, cobrindo na frente e atrás, de tecido colorido e exage-
radamente justo para corresponder aos requisitos de uma perfeita discrição. 
Ao aproximar-me, ela curvou-se levemente e perguntou: “O senhor é o ca-
valheiro inglês?” – “Sim”, disse eu. “Sou Jonathan Harker.” Ela sorriu e ao 
mesmo tempo proferiu uma breve ordem a um senhor de idade em mangas 
de camisa branca, que a acompanhara até a porta de entrada. Ele afastou-se 
para em seguida retornar rapidamente com uma carta que me entregou: 

“Meu Amigo: seja bem-vindo ao país dos carpatianos. Espero-o com a 
maior ansiedade. Desejo-lhe um sono bem reparador para esta noite. Ama-
nhã, às três horas, partirá a diligência com destino a Bukovina. Nela há uma 
vaga reservada para a sua viagem. No Passo Borgo minha viatura estará a sua 
espera e o trará à minha presença. Meus votos são de que sua viagem a partir 
de Londres tenha transcorrido a seu gosto e que sua permanência em meu 
belo país lhe dê muito prazer. 

 Seu amigo
     Drácula”

4 de maio – Descobri que o meu hospedeiro recebera uma carta do Conde, 
determinando-lhe que reservasse para mim o melhor lugar na carruagem. 
Quando, porém, comecei a fazer outras indagações a respeito de maiores de-
talhes, ele se mostrou um tanto reticente, argumentando que não conseguia 
entender o meu modo de falar alemão. Isso, entretanto, não correspondia 
à verdade, pois até então havia-me com preen dido perfeitamente. Ou pelo 
menos vinha respondendo a minhas perguntas como se eu lhe falasse com 
toda a clareza. Ele e sua mulher, a idosa senhora que me recepcionara, agora 
se entreolhavam de maneira temerosa, como que assustados. Ele balbuciou 
que o dinheiro fora remetido juntamente com uma carta e que isso era tudo 
o que sabia. Quando lhe perguntei se ele conhecia o Conde Drácula e se po-
deria adiantar alguma informação a respeito do seu castelo, ambos – ele e sua 
mulher – se persignaram e, dizendo que não sabiam absolu tamente nada, 
simplesmente se recusaram a prosseguir no assunto. Faltavam então poucos 
instantes para a minha partida, de forma que não me restou mais tempo para 
formular outras perguntas. Nessas circunstâncias, tudo se tornara terrivel-
mente miste rioso, o que para mim de maneira alguma parecia animador.


