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Conto: A fada Lubentina  

 

[Conto inserido no romance La Comtesse de Mortane. O marquês de Rucille era 

apaixonado pela condessa de Mortane. Para chegar até ela, ele se fantasia de mulher e usa 

uma máscara, sob o pretexto de ter sido desfigurado pela varicela. Ele foi apresentado para 

a madame de Mortane como uma contadora de histórias gascã, a viscondessa de Gragnac, 

de quem ele toma o sotaque. Numa conversa aleatória, a suposta viscondessa se dirige à 

Madame de Mortane introduzindo as fadas nos seguintes termos: “Se a senhora fosse fada, 

Madame, deixaria de ser tão boa. O poder de fazer o que se quer, geralmente, leva à vontade 

de fazer coisas injustas. E se for de sua vontade, eu posso lhe dar um exemplo de uma história 

bastante desconhecida, cuja ideia é muito atual. – Ah! Retomou a condessa, conte-me logo, 

eu gosto dos contos como se eu ainda fosse criança. Isso nos ocupará até a hora do passeio”] 

“Houve um tempo na Ásia, em que o poder de uma fada não tinha limites. Circe e 

Armida, na ciência profunda, não chegavam aos seus pés. Ela amou infinitamente o seu 

marido. O destino, que não deixa escolhas, tirou-o dela logo no início da sua mocidade, 

restando-lhe somente uma filha, tão bela e tão encantadora que, desde o berço, tinha 

infinitos encantos. Via-se nessa jovem princesa, desde sua tenra idade, uma queda pelo 

prazer, o que surpreendia todas as pessoas que se aproximavam. Jamais alguma lágrima saiu 

de seus olhos, sua linda boca nunca se abriu aos gritos e um sorriso gracioso inspirava alegria 

em todo o rosto. Criavam-se jogos para ela, seus braços se esticavam para abraçar e 

agradecer as pessoas que contribuíam para diverti-la. Os violinos, assim como os oboés, as 

danças e os espetáculos faziam seus deleites. Ela mostrava um desgosto pelas sinfonias cujos 

tons eram melancólicos. E qualquer pessoa que tivesse tristeza no coração não se 

apresentava impunemente diante dela. Uma zombaria fina, mas picante, os fazia sentir o 

distanciamento que ela tinha por eles. A fada, sua mãe, que nunca havia visto coisa igual. E 

embora tenha visto de tudo, deu-lhe um nome que convinha ao seu caráter, chamando-a de 
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Lubentina. Foi daí que os Antigos denominaram sua deusa de Lubentina1, conhecida na 

teologia como a deusa da alegria e da liberdade.  

De fato, a jovem Lubentina não suportava nada que a incomodasse. Quando sua mãe 

queria moderar um pouco esse amor violento pela liberdade, Lubentina emburrava da forma 

mais linda do mundo, mas rapidamente retomava um semblante sereno e vinha brincando, 

suplicar para a fada que não tirasse dela o único bem que se pode ter nesta vida. Quando ela 

fez quatorze anos e virou moça, sua mãe consultou seus livros sobre o destino de uma 

menina tão extraordinária. Achava que ela viveria sempre feliz e vivendo os prazeres se 

pudesse evitar o encontro com um estrangeiro. Essa fatalidade lhe parecia fácil de contornar. 

Logo nós veremos qual decisão sua poderosa mãe tomou para evitá-la.  

Lubentina era pequena e fina. Tinha os braços graciosos, os pés pequenos e bem 

torneados. Os cabelos eram marrom-claros, os olhos de uma fineza e um brilho 

deslumbrante. O nariz era pequeno e combinava com o resto de seus traços. O rosto era 

redondo, as bochechas cheias, delicadas e vivas, onde em cada uma havia um buraquinho 

formado pela própria mão do amor. Tinha um também no queixo, e a boca era daquelas que 

jamais puderam ser representadas. Pequena, modelada, vermelha, risonha e enfeitada com 

duas fileiras de dentes perfeitos. A garganta era farta, branca e jovem”. 

“A Madame Viscondessa”, interrompeu a Madame de Marigue quando viu que a 

imaginação de Rucille ia se aproximando perfeitamente do porta-retrato da Madame de 

Mortane.  

“Minha cara prima”, disse ela, “não é tão elegante assim, a senhora está pintando 

nossa bela Condessa até melhor que o mais hábil pintor”.  

“É verdade”, respondeu Rucille.  

É verdade que Lubentina se parecia bastante com a Madame a Condessa, ela tinha 

até o mesmo espírito, sua imaginação era efervescente, se pode-se falar assim. Sentia-se um 

charme secreto na sua conversa e, também, na de Madame de Mortane.  

“Mas”, acrescentou com um suspiro, “ela era libertina e atribuía tudo aos seus 

desejos, eu creio que lhe falta semelhança nesse ponto”. 

O marquês, sem perceber, se deixou levar pelo prazer de elogiar sua Condessa e 

descuidou-se do sotaque gascão. Madame de Mortane percebeu aquilo, já que o som da voz 

de Rucille tinha algo de harmonioso, fácil de ser reconhecido. Ela olhou espantada para sua 

amiga e o marquês viu claramente. O medo que ele teve de ser descoberto era de perder o 
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pouco da felicidade da qual gozava. Então, ele retomou seu discurso, se dirigindo a Madame 

de Mortane de uma maneira livre e divertida.  

“Não é verdade Madame, que a senhora se reconheceu e que sua surpresa foi grande 

de ver que viemos das margens do rio Garona para lhe pintar com pincéis grossos enquanto 

os mais delicados poderiam falhar? Mas, no meu país, somos audaciosos, e depois de tê-la 

surpreendido, vou diverti-la. A fada, mãe de Lubentina, logo quando viu que estava na idade 

da mocidade, lhe propôs um casamento vantajoso. Veja bem, Madame, isto não era o que 

poderia agradá-la, pois ela se opunha ao que sua mãe predeterminava. Ela via Lubentina 

como a pessoa mais linda do mundo, o que ela era, de fato, e que procurava sempre fazê-la 

feliz. Pretendia estabelecer uma mocidade alegre e feita para o prazer, num palácio que 

jamais teve igual. Ele foi construído com pedras preciosas, onde as portas nunca foram 

fechadas. Dentro, havia banhos termais magníficos, viveiros com pássaros, salas para 

espetáculos, uma ópera organizada, cujos atores inimitáveis nunca estiveram gripados nem 

jamais envelheciam. Havia músico de todos os tipos de instrumentos, uma Bassett2 e um 

Lansquenet, onde as mulheres se tornavam mais belas e os homens, mais graciosos. A ordem 

geral dessa corte era de surpreender Lubentina, a cada dia, com um novo prazer, de não 

pensar em nada de triste. A doença e a morte eram banidas dessa bela estada. Do amor, 

sentiam-se as doçuras. Absolutamente separadas das dores, pois não se acreditava que as 

dores fossem parte de seus prazeres. Quatro jardins distintos podiam ser vistos das quatro 

faces do castelo.  Dentro de um deles, havia cadeiras de balanço de um gosto particular. 

Lubentina quase sempre estava entretida, e em todo o resto do dia se exercitava em fazer 

peças3.. Havia ali postes plantados no chão com anéis presos neles. Aqueles que iam para o 

balanço eram obrigados a pegar um anel. Quando a pessoa não conseguia, a ordem era de 

cumprir uma pena de nada mais que fazer uma guirlanda de flores para Lubentina ou de 

fazer um madrigal em sua glória. Quando por acaso a pessoa caía, podia-se rir seguramente, 

pois aquele terreno de solo batido e sólido se amolecia e tornava-se um colchão de algodão. 

No segundo jardim havia volteadores, dançarinos de corda, saltadores. Todos tão 

seguros de suas destrezas, que não havia o incômodo de se inquietar pelo medo de vê-los 

cair, embora fizessem movimentos surpreendentes.   

O terceiro jardim era ocupado pelas banhistas, que se revezavam sem parar. Uma 

peça de água de Córdova, além do cheiro, tinha a propriedade de ficar mais branca nesses 

banhos deliciosos. Lubentina tinha uma à parte, só para ela, no palácio, mas frequentemente 
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ia se divertir a impacientar as banhistas. Brincando, tirava-lhes as roupas de banho, que eram 

feitas de tecido de urtiga, enfeitadas com rendas de Malinas. Essas mulheres tocavam 

instrumentos diversos às margens das belas águas. As camas limpas e elegantes, estendidas 

sob magníficas tendas, serviam para o repouso após esse doce exercício. Os homens eram 

excluídos do recinto, mas, sendo os muros tão baixos nesse lugar onde mal se conhecia a 

restrição, acabavam por violar o asilo para vê-las. 

O quarto espaço era mais um parque do que um jardim, repleto de bichos selvagens, 

belos, limpos e afáveis que se deixavam caçar por Lubentina e sua corte. Em seguida, esses 

bichos brincavam com os mesmos cães que os fizeram correr sem lhes fazer mal. Os 

equipamentos de caça eram excelentes e a veste de Lubentina era de carmesim e dourada. 

No centro do palácio estava um grande pátio contornado pelas quatro frentes. Era nesse 

lugar que as damas assistiam aos torneios, às lutas, às corridas de argolas e aos carrosséis, 

que os jovens príncipes, admitidos na corte de Lubentina, andavam frequentemente para 

diverti-la. Eles tinham uma destreza surpreendente e recebiam prêmios pela mão de seus 

soberanos, tal como mereciam. Lubentina tinha sempre algumas novas pequenas relações, 

mas seu coração se engajava somente o tanto necessário para lhe divertir. 

Os três jardins dos quais eu falei eram belos e, além do mais, tudo o que podia deixá-

los mais deliciosos era tão refinado que, por eles mesmos, já eram considerados um 

espetáculo. Para o parque destinado à caça, havia bosques, riachos, planícies e um morro era 

preferido para a organização dos outros passeios. Lubentina apenas sentia à vontade e seus 

desejos eram sabiamente previstos. Mas como ela tinha um gosto requintado para todas as 

coisas e sentia os sabores delicados, sempre lhe era feito um prato diversificado a cada 

refeição. Os vinhos eram escolhidos com todo cuidado e eu mesmo ouvi dizer que, muitas 

vezes, era servido champanhe, embora não houvesse sido mencionado naquele século. 

Quando a fada colocou sua filha nesse lugar, lhe dizia mais ou menos assim: ‘Minha 

idade e minhas preocupações, minha cara Lubentina, não me permitem mais provar os 

prazeres que lhe convêm. Eu não os anseio, ao contrário, eu os proporciono a você. Viva 

feliz, uma vez que não prevejo que seu destino possa mudar. Vou me retirar em meu castelo 

dos bosques. Venha me visitar algumas vezes, lembre-se de mim e seja fada assim como sua 

mãe, pois tenho o poder transmitir minha arte’. A sábia fada teve a cautela de recomendar a 

Lubentina não receber nenhum estrangeiro e nem sair dos limites de seu palácio, o que lhe 

provocava o desejo de fazê-lo. Mas ela estendeu extraordinariamente àquele contexto, onde 
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não tinha absolutamente ar de uma prisão. Seria em vão procurar fora tudo de delicioso que 

havia naquele lugar. Em todos os caminhos que chegavam até lá, havia estacas plantadas, 

onde se liam as seguintes inscrições:  

 

Afaste-se dos desejos 

De ver a amável Lubentina 

A morte seguiria de perto os perigosos regozijos 

De contemplar sua presença divina 

 

Os viajantes, amedrontados com o aviso, desviavam daquele caminho tão terrível e 

Lubentina continuou vivendo seis anos em meio às delícias, sem nunca ter sentido nem dor 

nem pena. Ela ia algumas vezes visitar sua mãe e um dia a encontrou banhada em lágrimas. 

O primeiro gesto da jovem fada foi fugir de uma presença tão contrária ao seu humor. Ela 

já havia dado alguns passos para trás quando a mãe, aflita, lhe disse: ‘Aproxime-se, 

Lubentina, sua sina me provoca compaixão: em breve, vastas infelicidades lhe ocorrerão. 

Não sei ainda de qual espécie serão, só você poderá evitá-las. Será necessário se privar de 

alguns prazeres, vejo que aí está o ponto fatal. Mas como não posso descobrir qual lhe será 

mais funesto, deixe por um tempo todos os que está desfrutando, encontrará mais gosto 

quando retomá-los.’ ‘Eu, minha senhora’, respondeu Lubentina, ‘que eu me prive da alegria 

e da liberdade, vale o mesmo que me privar do dia. A senhora está naturalmente triste’, 

completa, ‘o estado de humor em que se encontra, provoca uma apreensão sobre perigos 

imaginários, e eu vou me privar do que é bem real e efetivo? Ah! não, não, que antes…’ ‘Pois 

bem! Minha filha,’ retomou a sábia fada, ‘o destino se desenrola pouco a pouco, vejo que 

uma caça deve lhe causar horríveis infortúnios, fique três meses sem caça’. ‘Ah! Minha 

Senhora,’ retoma Lubentina, ‘saiba que é particularmente à liberdade que eu devo a minha 

felicidade. Eu bem poderia não ter vontade de caçar durante dez anos, mas se tenho que me 

privar, isso me incomodaria. E vou deixá-la, minha senhora,’ disse ela, ‘não quero participar 

desse momento de melancolia que vejo em seus olhos’. De fato, a livre Lubentina saltou na 

carruagem puxada por seis leões que eram mais mansos que carneiros e correu para o palácio 

dos prazeres.  

Ela foi aborrecida por um sonho durante toda a noite. Até então o deus do sono, 

respeitando seu sono, havia lhe apresentado somente imagens agradáveis, mas, dessa vez, 

ela acredita ter visto um desconhecido cuja pessoa lhe agradou intensamente. Ele tinha um 
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pequeno dardo na mão com o qual se divertia. Lubentina tomava gosto pela brincadeira, o 

dardo já lhe havia feito uma ferida no meio do coração e ela sentiu seus prazeres redobrarem.  

Mas logo depois, uma bela pessoa, cujos traços não queria conhecer, fincou-lhe cruelmente 

o dardo, e ela se viu cair, banhada do próprio sangue. E tudo que pôde fazer foi dar a morte 

àqueles que lhe vinham tirar a vida.  

Ela deu um grito que acordou e atraiu as mulheres para perto dela. Demorou um 

pouco até que ela conseguisse se recompor da agitação do sonho ao acordar. Então começou 

a rir do seu susto e se levantou o mais rápido para espantar tão funesta imaginação. O prazer 

que ela escolheu para aquele dia foi o da caça. Até deixou o cervo sair do recinto, fazendo-o 

correr do parque, onde normalmente a caçada terminava. Era a primeira vez que aquilo lhe 

ocorria, pois para a casa da fada sua mãe, suas viagens eram feitas pelos ares. Mas o destino 

a conduzia através do amor pela liberdade. Lubentina estava um pouco cansada e suspendeu 

a caça. Desceu do cavalo e sentou-se ao pé de uma árvore de sua escolha dentro de uma 

floresta. ‘Afastem-se,’ disse ela para os caçadores, ‘preciso de repouso, me deixem dormir’. 

Imediatamente, uma cama de musgo e flores se elevou debaixo dela. Pedaços de tecido 

magnífico brotavam debaixo de sua cabeça e um pavilhão se encontrava fixo nos galhos da 

árvore.  

Ela ainda não tinha sentido o calor do sol, quando ouviu um homem dizer com uma 

voz muito agradável: ‘É possível que você possa se arrepender de ter me feito feliz? Sim, eu 

estou, divina Meliséne’, ele continua, ‘pois você confiou na minha fé e deixou o reino de seu 

pai para me seguir. O que falta para minha felicidade é simples, mas eu aguardo esse 

momento com respeito, você deve estar contente. Não se aflija e não ofusque o que fez por 

mim por uma aparência de arrependimento’. ‘Não,’ respondeu uma mulher que se voltava 

para aquele discurso, ‘isso não é a causa das minhas lágrimas, mas o momento fatal se 

aproxima e você deve passar por desafios que me aterrorizam. E eu só sei o que passa com 

você. Meus charmes não terão força contra os de uma ...’ ‘Ah!,’ ele interrompeu, ‘não se 

alarme antes do tempo, a obscuridade das previsões talvez esconda uma verdade agradável. 

E o que quer que aconteça, eu serei, para toda a vida, da minha cara Meliséne’. 

Lubentina julgou corajosas as promessas daquele homem.  E a mulher para quem se 

referia achou imprudente por ter seguido o amante para lugares tão solitários. O momento 

desconhecido lhe causou severidade. ‘Esses amantes’, disse ela para si mesma, ‘vêm espalhar, 

nesse condado, o veneno do amor? Nós aqui conhecemos somente as doçuras. Que eles 
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saiam das minhas dependências’, disse ela e se levantou, logo encontrando o que procurava. 

Uma jovem loira, branca e bela, da mais perfeita beleza, vestida com roupas galantes e 

despojadas, estava sentada na grama. Um homem a seus pés com um ar amoroso e 

respeitoso, seu tamanho... 

Nestas palavras, a simulada viscondessa interrompeu e disse para a Madame de 

Mortane que gostaria de saber sobre seu gosto para dar a seus heróis uma forma que poderia 

agradá-la. A bela viúva enrubesceu e ficou embaraçada. Madame de Marigue, sorrindo, disse 

que, por acaso, teria que fazê-lo de um tamanho mais avantajado, dar-lhes olhos grandes e 

negros. Também um rosto bonito e muito espírito. ‘A senhora não seria dissonante’, 

respondeu madame de Gragnac. A suposta viscondessa, em seguida, retomou o discurso 

assim: 

‘Ei! Quem são vocês’, disse Lubentina, ‘que vêm sobre minhas terras falar de amor?’ 

A voz da fada, suas certificações e sua magnificência atraíam os olhares e a veneração 

daqueles amantes. Eles se levantaram com diligência e o homem tomou a palavra: 

‘Infortunado irmão e uma infeliz irmã, que buscam um asilo contra a fúria de uma família 

cruel e implacável’. ‘Um irmão e uma irmã’, ela respondeu, ‘que querem fazer aquelas coisas 

fervorosas que eu escutei dizerem um ao outro?’ A jovem desconhecida enrubesceu, seu 

amante se jogou aos pés de Lubentina. ‘Tenho que confessar, Madame,’ disse ele, ‘eu amo 

perdidamente a bela Meliséne, como a senhora pode ver. Fomos proibidos, pelos pais cruéis, 

de nos encontrar. Um amor mútuo nos fez sair em busca por um meio de nunca mais nos 

separar. E nós suplicamos, Madame’, completou, ‘para nos permitir ficar nesse lugar que, 

aparentemente, a senhora comanda’. O bom aspecto e o ar de nobre desse homem não 

deixaram que a fada recusasse o seu pedido. Não sei bem qual movimento era-lhe 

desconhecido, que reproduziu até na resposta uma suave delicadeza diferente da alegria que 

normalmente brilhava em seus olhos. A bela estrangeira não teve lugar nessa amorosa 

recepção. Ao contrário, Lubentina a olhava com desdém e depois se voltava para o lado do 

agradável desconhecido. 

Depois de ter concedido o que o senhor me pede, Lubentina disse para o homem, 

‘não pode recusar a dar seu nome. O seu nascimento será difícil de esconder, pois o senhor 

não tem o mesmo ar que as pessoas ordinárias. E o nome do rei soou em meus ouvidos 

quando falava com esta pessoa, mostrando Meliséne’.   
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‘Madame, meu nome é Ciridor,’ respondeu, ‘tenho como pai o rei Absoluto, nome 

que lhe foi imposto porque jamais cedeu a alguém e suas vontades sempre foram feitas. A 

princesa, que a senhora vê, é a filha do rei da Ilha-Doce e sua doçura não desmente sua 

origem.’ 

‘Basta’, interrompeu Lubantina, ‘o senhor poderia me contar suas aventuras o tanto 

que quiser, não somente eu o recebo em minhas terras, mas também vou levá-lo até meu 

palácio, onde buscaremos uma maneira de fazê-lo feliz. E para a princesa Meliséne, vamos 

designar um tipo de vida um pouco menos desidiosa da qual ela leva neste momento’. 

Dizendo aquilo, ela tocou uma pequena trompa dourada, esmaltada e decorada com 

diamantes, que carregava consigo. E toda sua corte brilhante rapidamente veio ao seu redor. 

Um escudeiro do príncipe Ciridor e uma governanta de Meliséne se misturaram àquela tropa 

galante. Ciridor ajudou Lubentina e a princesa a montarem a cavalo, e montou no seu com 

uma tal elegância que chamou a atenção de todos os espectadores. O cervo que descansava 

em companhia da matilha proporcionou, ainda, uma hora de prazer da caçada.  Depois 

foram para o palácio.  

A magnificência e os prazeres com que se deleitava no palácio deram ao Ciridor um 

tipo de distração agradável, o que custou suspiros na delicada Meliséne. Lubentina designou 

para ela um apartamento cujas vistas eram voltadas somente para o parque da caça. Levou-

a pessoalmente e, saindo, disse para Meliséne que iria enviar alguns embaixadores para o rei, 

seu pai, a fim de avisá-lo que estava em seu poder, e que a havia tomado sob sua proteção. 

Disse também que, na espera de uma resposta, foi obrigada a mantê-la numa espécie 

de solidão conveniente à condição de seu destino. Assim dizendo, a abraçou e a deixou com 

sua governanta em uma dor que tinha algo que ardia, e suas lágrimas cobriram 

imediatamente suas belas maçãs. ‘Jamais foi visto algo que se compare à minha desgraça! 

minha cara Celinte’, gritou Meliséne assim que ficaram sozinhas. ‘Que bizarrias da minha 

estrela! Você sabe tudo que fiz por Ciridor. A virtude que demonstrei deveria ter um eterno 

reconhecimento por minha imensa ternura.  Entretanto, vejo nesta afeição funesta a cruel 

predição que fui advertida.’ Celinte interrompeu as dolorosas reflexões de sua princesa e 

perguntou o que poderia temer de um amante como Ciridor. ‘O que eu posso temer’, 

retomou Meliséne, ‘lamentavelmente! Minha querida Celinte! Lubentina é charmosa, 

Lubentina é fada, seu poder, sua beleza, os prazeres que lhe seguem por toda parte, a 
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fraqueza dos homens, tudo me dá um medo mortal. E eu não vi’, acrescentou, redobrando 

seus suspiros, ‘não vi Ciridor olhá-la, admirá-la e me esquecer por um tempo?’. 

Celinte usou toda a sua eloquência para consolar a princesa, e prometeu que iria lhe 

contar fielmente tudo que pudesse saber, mas qualquer meio lhe foi proibido. Não foi 

permitido que saísse do apartamento, onde, aliás, tudo o que pode satisfazer os sentidos lhes 

foi dado com abundância.  

Todavia o príncipe, que era jovem, galante e que gostava dos prazeres, tinha por 

Lubentina uma admiração que já poderia ser chamada de gosto. Ele passou os primeiros dias 

em um tipo de arrebatamento que o fez esquecer de Meliséne. A fada tinha um charme 

inexplicável em tudo que fazia, suas festas eram bem pensadas. Os suspiros que um amor 

nascente provocava nele tinham uma graça que era impossível de se defender, e, como seus 

suspiros, marcavam somente a paixão que os fazia surgir, sem a presença daquela tristeza 

própria a eles, e seu amável sorriso se abria logo em seguida.  

Ciridor, repleto de alegria, estava mais bonito e mais intelectual que o habitual. 

Lubentina e ele se davam, intensamente, amor e alegria. Os espetáculos duplicaram, o 

palácio dos prazeres fornecia a todo momento outros novos. Um dia, Lubentina saiu sozinha 

para caminhar no parque de caça. Naquele momento, seu coração já sentia o mais impetuoso 

impulso do amor, mas até então tudo se passava pelos olhares. Ela adentrou no bosque para 

sonhar à vontade. 

Ciridor estava impulsionado pelo mesmo desejo e a encontrou naquele lugar 

afastado, ‘como esperei por esse momento’, disse para a fada, ‘e como começo a temer que 

isso não seja favorável! A senhora ama somente os prazeres’, ele acrescentou, ‘não os nego, 

mas tenho tanto ciúme e sou um tanto audacioso para desejar que a senhora ame somente 

a mim’. A declaração era um tanto ousada, mas Lubentina, naquele momento, estava 

naturalmente distante demais das furiosas agitações de sua ira para se enfurecer, e a ternura 

que sentia por ele atenuava ainda mais o seu temperamento4. ‘Até aqui, Príncipe, o senhor 

não tem o que reclamar sobre minhas atitudes. Eu não lhe escondi nada sobre minha afeição 

e sinto prazer em vê-lo e mais ainda em ouvi-lo. Vamos nos amar’, completou Lubenina, 

‘com ardor, assim como o amor nos chama. Ah! Não devemos aproveitar as ocasiões que se 

apresentam para provar novas felicidades?’. 

O discurso agradou infinitamente a Ciridor e ele ainda completou, à sua maneira, 

com algumas flechadas de amor. Assim eles conversaram durante um longo e agradável 
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momento. Lubentina admite, saindo do bosque, que Ciridor era o único que poderia atender 

a seus prazeres. Eles mergulharam em voluptuosidades. Com o exemplo da fada, nasceram 

mil novos amores na sua corte, tudo era amor, todos se perdiam nas delícias, enquanto a 

infeliz Meliséne morria de dor e de ciúmes. Ela havia visto pelas janelas seu amante e sua 

rival saírem do parque de caça. Eles pareciam tão felizes e tão apaixonados que ela não teve 

dúvidas sobre seu infortúnio. Meliséne foi abandonada a tudo que uma alma delicada pode 

sofrer. E num dia, com o pouco de paciência que lhe restava, ela tentou forçar a clausura 

para ir questionar a fada sobre a razão de sua detenção e a seu amante por sua infidelidade. 

Opuseram-se à sua saída, mas ela fez um escândalo. Ciridor foi avisado sobre o 

acontecimento e uma pequena volta ao passado fez com que ele reclamasse sobre a situação 

da princesa. Ele quis dizer uma palavra a seu favor, mas Lubentina, que não queria ser 

perturbada por nada, respondeu que a tiraria da prisão e que até mesmo queria que Meliséne 

fosse testemunha de seus divertimentos. ‘Não tenho medo’, ela completou, ‘que ouse 

competir comigo, nem que o senhor volte para ela’. 

De fato, a fada foi buscar Meliséne numa postura muita graciosa e doce. ‘Venha’, 

venha. Princesa, está na hora de participar de nossas festas’. A triste Meliséne saiu com ela, 

mas como havia mudado! Não era mais aquela beleza perfeita que faria o mais insensível 

cair de amores. Seu corpo e sua voz eram os mesmos, mas seu rosto ficou horrendo, seus 

traços disformes e sua feiura eram tão estranhos que, quando ela foi até Ciridor, ele recuou 

alguns passos e deixou escapar uma careta de desgosto. 

A princesa virou os olhos para um grande espelho, onde se via bela como sempre e 

ficou mais indignada ainda pela infidelidade de seu amante. Assim, a fada, lhe tirando a 

beleza e fazendo que todos a vissem feia, ainda deixou uma leve satisfação de se ver bela a 

seus olhos, e isso é a origem do amor-próprio que antes não conhecia.   

Celine, assustada, via aquela feiura extraordinária da princesa e perdoou o príncipe 

de sua inconstância. ‘Vamos fugir princesa!’, disse para Meliséne. ‘Vamos fugir desta corte 

voluptuosa, onde as condutas sempre são corrompidas, ninguém vai querer nos prender’.  

‘Por que fugir?’ respondeu a Meliséne, lamentando. ‘E por que resolver assim? Ciridor é frágil 

e sua fragilidade o trará de volta.’ Então, Celine resolveu não esconder o quão ela tinha se 

tornado horrível. Mas Meliséne não ficou nem um pouco abalada pela imagem que lhe foi 

descrita. A princesa, que sempre se viu bela, se zangou com sua confidente e, se exaltando, 

disse que esses desprazeres quase não afetaram seus charmes. 
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Por outro lado, Ciridor, cuja ingratidão foi confirmada pela aparência de Meliséne, 

disse rindo para Lubentina que ela havia feito uma escolha estranha para garantir seu 

coração. E mesmo que ela não tivesse transformado a princesa, não romperia suas novas 

correntes. ‘Eu lhe asseguro’, disse a fada, ‘que essa vingança não é um devaneio, deve-se 

sempre se prevenir contra os retornos, e também’, disse Lubentina, ‘que mal eu fiz a ela? Ela 

se acha bela, em seus pensamentos estará sempre satisfeita’. ‘Então, Madame,’ retomou 

Ciridor, ‘a senhora não se contenta em deixá-la feia, mas ainda quer vê-la ridícula. Segura de 

si, mas com a aparência em que se encontra, ela vai se dar mal’. Durante um longo tempo, 

eles ficaram debochando desumanamente da pessoa mais amável do mundo, de uma 

maneira tão infeliz que só vinha deles. E quando queriam gozar de sua crueldade, faziam 

com que ela viesse vestida pomposamente para ver os espetáculos que lhes eram preparados. 

O príncipe, ébrio de amor, decidiu criar um culto efetivo para a fada. ‘A senhora é 

encantadora demais,’ ele disse, ‘para que seja adorada somente pela imagem5. Um altar deve 

ser erguido para exaltar e imolar vítimas em seu nome’. ‘Ah! Vítimas ensanguentadas,’ 

interrompeu Lubentina, ‘eu não quero, podem me oferecer, mas eu lhes darei a liberdade 

com minhas próprias mãos’. Nesse mesmo dia foi construído um altar dentro de um grande 

salão de cristal.  Duas mil velas queimavam sem cessar diante da imagem da fada, que faziam 

como uma só pérola com os mantos de diamante brilhante cor de rosa. Atrás das paredes 

transparentes do salão, dispuseram imagens ocas, pintadas com perfeição, que 

representavam povos de todas as partes do mundo adorando a bela Lubentina. As luzes 

inextinguíveis sempre mostram esses corpos luminosos. Cada um deles segurava uma 

oferenda que tinha relação com o caráter da fada. Eram espelhos de bolso, diamantes, 

tabaqueiras, caixas para lenços5, fitas e tudo o que tinha de galante para enfeitar as damas. 

Dentro no salão que havia se tornado um templo, estava cheio de instrumentistas e cantores. 

Dançavam-se Sarabandas e Chaconas7 em favor de seu afago e sua libertinagem, e 

via-se um perpétuo movimento de bilhetes, de olhares, pequenos furtos amorosos. 

Distribuíam-se continuamente os pratos mais refinados, os licores mais deliciosos, os 

sorvetes, o chocolate8, que ultrapassavam até a ambrosia, e se não se adquiriria a 

imortalidade, ao menos as mulheres estavam sempre jovens e belas e os homens, sempre 

esbeltos e galantes.  Um sofá de fundo em ouro e enriquecido com rubis ficava ao lado do 

altar destinado à pretendida deusa. Quando ela queria receber pessoalmente seu amado, 

havia seu incenso e um cubo da mesma espécie debaixo do sofá para Ciridor. O pavilhão 
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extraordinário que cobria aquele lugar descia em cortinas quando Lubentina tinha vontade 

de desaparecer diante dos olhos de seus discípulos. Os perfumes eram esbanjados, enfim, 

tudo o que o luxo e a adulação podiam inventar era oferecidos em favor da fada. Ela tinha a 

crueldade de querer que a infeliz Meliséne fosse testemunha da consagração do templo, que 

pensava que iria morrer de dor. Sua rival era bela como Vênus, Ciridor pegou, ele mesmo, 

um incensório para ser o primeiro a adorar Lubentina. E ele tinha a mais bela voz do mundo, 

começou esta rima, cujo coro respondeu: 

 

Só a senhora conhece a voluptuosidade, 

Antes tivera-se havido somente fracas imagens, 

A doce alegria com a liberdade, 

São seus presentes, receba nossas homenagens, 

Rainha dos corações, das diversões e dos regozijos, 

Que sabe afastar os censores ridículos 

E desafiando remorsos e escrúpulos 

Atribui tudo aos seus desejos. 

Que sempre nosso incenso, deusa Lubentina, 

Se eleve junto aos seus pedestais, 

Podemos ansiar a sina dos imortais, 

Enquanto contemplamos sua graça divina 

Só a senhora conhece a amável voluptuosidade, 

Antes tivera-se havido somente fracas imagens. 

A doce alegria com a liberdade 

São seus presentes, receba nossas homenagens. 

 

O hino tinha um comprimento considerável, mas sua doçura era de ser louvada.  A 

voz de Ciridor era tão harmoniosa, o coro tão maravilhoso que Lubentina sentia o que a 

expressão não pode representar. Houve até um pouco de trágico na cerimônia onde não 

faltou nada a seu gosto, a princesa não pôde suportar a dimensão de sua tribulação. Ela 

desmaiou entre os braços de Celinte.  Ciridor virou-se, estendendo-a ao lado, e a deixou ser 

levada sem ter pena pela vida dela, e correu se jogar aos pés de Lubentina: ‘Que tudo pereça, 

minha Deusa,’ disse beijando uma de suas mãos que ela havia lhe estendido, ‘posto que eu 

a adoro por toda a minha vida’. Nesse desvio de atenção em favor da fada, a cerimônia 

acabou, foram perambular nos prazeres de costume. Não se informaram sobre Meliséne, 

que sofria dos males que até mesmo a própria crueldade teria pena. Mas a fada sentia 
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precisamente vontade de fazê-la sofrer, ou seja, para cuidar de sua vida e impedi-la de ir ao 

extremo contra ela mesma. Vários dias se passaram na adoração da nova deusa. Naquela 

vanglória da volúpia, a princesa se curava apesar de tudo, ela era motivada por um 

movimento desconhecido. Uma vez correu para o templo fatal onde todos os objetos 

renovavam sua dor. O sacrificador Ciridor estava brilhante de pedreiras e mais brilhante pelo 

belo semblante e a fada o contemplava com olhos pintados pelo amor. A princesa tinha mais 

paixão por Ciridor quando ele era fiel. Seus sentimentos lhe forneceram coragem, ouviu-se 

sua voz, no meio da cerimônia, que se levantou para pronunciar estas palavras: 

 

Encantadora Rainha de Citera, 

A senhora cuja outrora Psiquê alarmou a fúria9 

Bela Vênus, suportaria 

A ofensa que nesses lugares um príncipe ousa lhe fazer? 

É pouco que ele viole sua fé, 

Este crime fere somente a mim. 

Mas este ingrato, este audacioso 

Perto de uma outra que lhe profane seu incenso, 

Devolva-lhe para sempre o uso de seus sentidos 

Encantadora Rainha de Citera. 

 

Assim que Meliséne começou essa súplica para Vênus, quiseram interrompê-la, mas 

ninguém conseguiu. As línguas foram ligadas, Ciridor, o infiel Ciridor, abriu em vão a boca 

para lhe impor silêncio, nada pôde articular. Lubentina sentiu nela o mesmo prodígio, e esse 

silêncio, que tinha uma causa misteriosa, só foi rompido após a princesa ter recuperado sua 

antiga beleza. Então, a fada deu um grito doloroso, a assembleia murmurou algumas 

palavras ao louvor de Meliséne. Ciridor, como retornando de um encantamento, deixou o 

culto da sua falsa deusa e voltou submetido aos pés de sua primeira amada. Reconheceram 

a Vênus em suas mudanças: o templo não foi destruído, a estátua de Lubentina ficou de pé, 

mas a verdadeira Lubentina apareceu feia, da mesma feiura que ela havia dado antes a sua 

rival, sem que lhe restasse a mesma consolação, pois se viu horrível que seu amor pelos 

prazeres se transformou em fúria.  A deusa, não lhe tirando os poderes de fada, não mais 

queria que se vingar das inocentes causas de sua infelicidade. Mandou aprisionar a princesa 

com ameaças terríveis. Ciridor, que queria reparar seus erros, se opunha com toda a sua 

coragem, mas o que poderia ele, sozinho, contra uma fada absoluta e soberana? Vênus, a 
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ciumenta Vênus, tinha se vingado de seu ultraje, somente isso era interessante para ela, o 

que lhe importava o sucesso dos amores de Ciridor e Meliséne?  

Lubentina, a cada dia, ia na horrível prisão onde havia mandado aprisionar a princesa. 

Era de uma desumanidade sem exemplo, ela desfigurou seu belo rosto com um diamante 

que levava de propósito.  

Em seguida, ela o manipulou em seu incomparável pescoço e deixou a ação somente 

quando a força das dores a levou à morte. Celinte conjurou Lubentina pedindo-lhe que ao 

menos enviasse o corpo de Meliséne ao soberano da Ilha Doce. A fada lhe concedeu o 

pedido.  

Esse pobre rei mal viu o triste espetáculo que morreu de tribulação. Ordenou antes 

da sua morte que construíssem uma magnífica escultura para sua filha, para ele e para 

Ciridor. A fada tentou em vão ter o seu amado de volta, mas sua feiura e o arrependimento 

que sentia lhe excluíram o coração. Lubentina o fazia tomar, todos os dias, uma dose de 

veneno que o enfraquecia fortemente e lhe causava dores furiosas, que acabaram sua vida.  E 

a predição que Meliséne havia mencionado se encontrava comprovada. Nunca se soube das 

palavras, mas, em suma, o príncipe era ameaçado de não poder resistir às terríveis provações 

e de, em seguida, ser exposto a um trágico fim. 

Lubentina, depois disso, foi atormentada pelos remorsos. Ela reconheceu tarde 

demais que a excessiva volúpia conduz aos abismos profundos e que se pode ter a felicidade 

perfeita sem amor.  O amor que não é regulado pela virtude causa todas as infelicidades da 

vida.  

Entretanto, como o começo da vida de Lubentina apresentava uma imagem risonha 

e os pagãos sacrificavam para divindades muito mais estranhas que para a liberdade e a 

alegria, eles construíram templos sob o nome da deusa Lubentina. Mas, como pessoa, ela 

nunca pôde prescrever limites justamente sobre essas duas coisas. Tiveram somente ideias 

imperfeitas, e sempre iam além ou ficavam aquém da alegria e da liberdade. 

“Como a senhora é cruel Madame Viscondessa”, lhe disse Madame de Mortane 

quando ela tinha terminado. “A senhora não fez graça para ninguém, eu tinha me afeiçoado 

a Lubentina antes da corrupção de seus atos. Em seguida, meu carinho se virou para 

Meliséne, o retorno que Ciridor tem por ela me fez reconciliada com ele e a senhora faz um 

São Bartolomeu de todos os seus atores.” 
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“Sempre percebi,” respondeu madame de Gragnac, “que as pessoas amam os fins 

trágicos dentro dos espetáculos. Nada obteve mais sucesso em matéria de ópera, que Athos, 

Faetonte e Armida. Eu quis arriscar a mesma coisa dentro de um conto, pois, para não lhe 

mentir, eu poderia ter dado a eles a vida. Mas empenhei-me em tocar seu coração, se eu não 

tivesse divertido a sua imaginação”. 

 

 

Comentários da tradução 
 

De acordo com o teórico Antoine Berman, a pluralidade lexical é uma das marcas da 

“grande prosa romanesca” (BERMAN, 2012, p. 54) e, portanto, o apagamento da 

multiplicidade de significantes para o mesmo significado, isto é, o apagamento de variedade 

de significantes, integra a uma das tendências deformadoras do texto traduzido, a que ele 

chama de “empobrecimento quantitativo”. 

No que se refere à tradução do título do texto literário, foi proposta uma análise 

etimológica e lexical das palavras, pois nele contém, na maioria das vezes, o sentido de todo 

texto, que também pode estar disfarçado ou embutido em uma palavra criada pelo autor. 

No caso do conto La Fée Lubantine, a autora se inspirou na mitologia greco-romana, na 

deusa do amor Vênus ou Afrodite, também chamada por Libertina ou Lubentina, por 

Cícero, em De Natura Deorum (ROBERT, 2005). 

Na busca da etimologia da palavra “Lubie”, pôde-se compreender a intenção da 

autora. Cito aqui a definição encontrada no Centre National de Ressources textuelles et 

Lexicales: “Subst. F. Ideia de extravagante, irracional ou temperamental, geralmente 

repentina e passageira. Sin. Capricho, fantasia, loucura, queda de paixão. Lubie de criança 

mimada, de temulento [...]” (tradução nossa).1 

No conto, os nomes dos personagens comportam uma carga vasta de significância 

mitológica greco-romana como também faz alusão a personagens de outras e de outros 

autores, como a personagem “Célinte”, da novela de Madeleine de Scudéry. 

A seguir, mostro um quadro com a tradução dos nomes, em que a escolha foi 

realidade a partir do princípio de conservação do estrangeirismo. A intenção é levar os traços 

 
1 Texto original em francês: “Subst. fém. Idée extravagante, déraisonnable ou capricieuse, généralement 

soudaine et passagère. Synon. caprice, fantaisie, folie, toquade (fam.). Lubie d'enfant gâté, de pochard 

[...]”. 
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dos nomes, levando em conta a pronúncia e a forma de acentuação e tônico da língua de 

chegada. Um exemplo desse elemento é o nome de Mélisène, que foi traduzido por 

Meliséne, observando a transcrição fonética mais próxima nas duas línguas: 

 

• Em francês do nome Mélisène: [melizɛn] 

• Em português brasileiro do nome Meliéne: [melizɛni] 

 

A supressão do primeiro acento da letra e e a mudança do acento grave para o acento 

agudo iguala à pronúncia na língua de partida. Um problema encontrado é a escolha em 

manter a letra final e, que demonstra o gênero feminino no idioma francês, ou mudar para 

a letra a, demostrando o feminino no idioma português. Mas nem todo os nomes no Brasil 

terminam com a, pois sabe-se que a sociedade brasileira é um mosaico de cultura e 

influências linguísticas. 

Desse modo, escolheu-se manter os nomes da língua de partida levando em conta a 

pronúncia e também nomes da mitologia já existentes em português. 

 

Autora Mme Durand  

Romance La Comtesse de Mortane A condessa de Mortane 

Conto La Fée Lubantine A Fada Lubentina 

 L1 – Francês L2 - Português brasileiro 

 Personages Personagens 

 Madame de Mortane Madame de Mortane 

Vicomtesse de Rucille Viscondessa de Rucille 

Circé Circe 

Armide Armida 

Roi Absolu Rei Absoluto 

Mélisène Meliséne 

Lubantine Lubentina 

Ciridor Ciridor 

Roi de l’île Douce Rei da ilha Doce 

Célinte Celinte 

Vénus Vênus 

Atys Athos 

Phaéton Faetonte 

 

O texto traduzido é, como explicado acima, um gênero feito para ser contado em 

voz alta e representado. Sendo assim, a escrita da narrativa é direta, sem separação entre a 

fala dos personagens e o narrador. Na tradução, foi respeitada a rítmica do texto de partida, 

mesmo com a substituição do sinal de ponto e vírgula pelo ponto. É importante ressaltar 
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que no processo tradutório sentimos a necessidade de fazer a leitura em voz alta, a fim de 

comparar as duas leituras, ou seja, do texto de partida e do texto de chegada. 

O século XVII é a época clássica da literatura. O verso era o estilo predominante 

nesse período, e a autora utiliza o gênero em seu conto La Fée Lubantine. Na teoria da 

tradução, são bastante abordados os sujeitos de preservação do “espírito” ou a captação do 

sentido a ser traduzido num poema. Berman propõe a seguinte reflexão: 

 

Partir do pressuposto que a tradução é a captação do sentido, é separá-lo 

de sua letra, de seu corpo mortal, de sua casca terrestre. É optar pelo 

universal e deixar o particular. A fidelidade ao sentido opõe-se – como 

para o crente e o filósofo – à fidelidade à letra. Sim, a fidelidade ao sentido 

é obrigatoriamente uma infidelidade à letra. (BERMAN, 2012, p. 45) 

 

No excerto abaixo, encontra-se um exemplo em que o tradutor ganha tanto no sentido 

quanto na forma. 

 
Gardez-vous d'avoir des désirs De voir 

l’aimable Lubantine; 

La mort suivrait de près les dangereux plaisirs 

De contempler sa personne divine. 

Afaste-se dos desejos 

De ver a amável Lubentina 

A morte seguiria de perto os perigosos 

regozijos De contemplar sua presença divina. 

 

Berman, embora reconheça a possibilidade de outras tendências, enumera e explica 

as treze seguintes: a racionalização, a clarificação, o alongamento, o enobrecimento e a 

vulgarização, o empobrecimento quantitativo, a homogeneização, a destruição dos ritmos, 

a destruição das redes subjacentes, a destruição dos sistemas textuais, a destruição (ou a 

exotização) das redes vernáculas da fala, a destruição das locuções e frases idiomáticas e o 

apagamento das sobreposições de línguas. 

Desse modo, a leitura do conto e o projeto de tradução foram realizados a partir da 

reflexão sobre as tendências de Berman. A seguir, listo  algumas palavras identificadas como 

pertencentes à rede de palavras subjacentes presentes no texto: 

 

• palavras subjacentes: 

galant(e) / charmant(e) / plaisirs / désirs / funeste / légèrté / infortunes / mortelle / 

prodigieuse / prodiguer / prodige / voluptés / voluptueuse / aimable / divertir / 

figure / souffrir / téméraire 
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Para a realização da etapa da tradução do texto literário, foi substancial a 

construção de um projeto de tradução e a pesquisa, fundamentada na leitura e 

reflexões sobre a teoria da tradução, em conjunto com a análise do gênero textual do 

conto. 
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