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Conto: O palácio da vingança 

 

Era uma vez um rei e uma rainha da Islândia que, após vinte anos de casamento, 

tiveram uma filha, cujo nascimento lhes trouxe muita alegria, já que por muito tempo 

estiveram desesperados para terem filhos que um dia os sucederiam em seu reino. A jovem 

princesa foi chamada Imis; seus encantos inatos prometeram, desde sua infância, todas as 

maravilhas que se viu nela brilhar em uma idade mais avançada. Nada poderia ser digno dela 

em todo o universo, se o Amor, que acreditou ser de sua honra poder assujeitar, um dia, a 

seu império uma pessoa tão maravilhosa, não tivesse tomado cuidado de fazer nascer nessa 

mesma corte um príncipe tão encantador quanto era amável a princesa Imis. Ele se chamava 

Philax, e era filho de um irmão do rei da Islândia; ele era dois anos mais velho que a princesa 

e eles foram criados juntos com todas as liberdades que a infância e a proximidade de sangue 

permitem. Os primeiros movimentos de seus corações foram voltados à admiração e à 

ternura. Eles não podiam ver nada de mais belo que si mesmos, assim não encontraram nada 

além que pudesse desviá-los de uma paixão que sentiam um pelo outro, mesmo ainda sem 

saber como deviam chamá-la. O rei e a rainha viam nascer esse amor com prazer; eles 

amavam o jovem Philax; era príncipe de seu sangue e nunca uma criança tinha dado 

esperanças tão belas. Tudo parecia de acordo com o amor, para um dia tornar Philax o mais 

feliz de todos os homens. A princesa tinha em torno de doze anos quando a rainha, que a 

amava com um carinho infinito, quis consultar sobre seu destino uma fada, cuja ciência 

prodigiosa fazia muito vozerio. A rainha partiu para encontrá-la. Levou consigo Imis que, 

sentindo a dor de deixar Philax, espantou-se mil e mais mil vezes com o que pôde sonhar 

sobre o futuro, quando o presente era agradável. Philax permaneceu perto do rei e nenhum 

dos prazeres da corte o consolaram pela ausência da princesa. 

A rainha chegou ao castelo da fada, onde foi magnificamente recebida, mas a fada 

não se encontrava. Ela comumente habitava no cume de uma montanha a alguma distância 

de seu castelo, onde vivia sozinha, ocupada com esse profundo saber que a tornava tão 
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célebre em todo o mundo. Assim que soube da chegada da rainha, ela retornou: a rainha 

apresentou-lhe a princesa, disse-lhe seu nome, a hora de seu nascimento, que a fada conhecia 

tão bem quanto ela, tanto que não havia sentido em contar-lhe (a fada da montanha tudo 

sabe). Ela prometeu à rainha a resposta em dois dias e, então, retornou ao cume da 

montanha. No início do terceiro dia, a fada retornou, fez a rainha descer para um jardim e 

deu-lhe tabletes de folhas de palmeira bem fechados, mas ordenou que somente os abrisse 

na presença do rei. A rainha, para satisfazer de qualquer maneira, ao menos, sua curiosidade, 

fez diversas perguntas sobre a fortuna de sua filha: “Grande rainha”, disse-lhe a fada da 

montanha, “eu não saberia dizer-vos precisamente por qual espécie de infelicidade a princesa 

está ameaçada; eu vejo somente que o amor terá muita parte nos acontecimentos de sua 

vida e que nunca a beleza fez nascer paixões tão violentas quanto as que Imis deve inspirar”. 

 Não é preciso ser fada para prometer amantes a essa princesa; os olhos já pareciam 

exigir de todos os corações o amor que a fada assegurou que teriam por ela. Contudo, Imis, 

bem menos inquieta em relação ao seu destino do que pela ausência de Philax, divertia-se 

colhendo flores; mas ocupada com sua ternura e com a impaciência em partir, ela esqueceu 

o buquê que havia começado a fazer e jogou, sonhando, as flores que havia inicialmente 

recolhido com prazer. Ela foi juntar-se à rainha, que dizia adeus à fada da montanha. A fada 

abraçou Imis e, olhando-a com a admiração que merecia: “Como não me é possível (disse, 

após um momento de um silêncio que tinha algo de misterioso), como não me é possível, 

bela princesa, de mudar em seu favor a ordem dos destinos, ao menos ocupar-me-ei em 

fazer-lhe evitar as infelicidades que eles preparam-lhe.” Após essas palavras, ela mesma 

colheu uma porção de lírios do vale e, endereçando-se à jovem Imis: “Leve sempre consigo 

estas flores que eu lhe dou”, disse-lhe; “elas nunca murcharão e enquanto você as tiver 

consigo, elas proteger-lhe-ão de todos os males com os quais o destino ameaça-lhe.” Ela 

colocou, em seguida, o buquê no penteado de Imis e as flores obedecendo as intenções da 

fada, assim que foram colocadas sobre a cabeça da princesa, ajustaram-se elas mesmas e 

formaram uma espécie de egrete, cuja alvura parecia servir somente para mostrar que nada 

poderia apagar aquela da tez da bela Imis. A rainha partiu somente após ter agradecido mil 

vezes mais a fada e retornou para Islândia, onde toda a corte esperava com impaciência o 

retorno da princesa. Nunca a alegria pareceu mais brilhante e mais amável do que nos olhos 

de Imis e seu amante. Explicou-se somente ao rei o mistério da egrete de lírios do vale, fazia 

um efeito tão agradável sobre os belos cabelos castanhos da princesa que todo mundo tomou 
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por um ornamento que ela mesma havia escolhido nos jardins da fada. A princesa falou 

muito mais a Philax sobre as tristezas que sentiu de não o ver do que sobre as infelicidades 

que os destinos lhe prometeram. Philax, entretanto, ficou alarmado, mas a alegria por 

encontrarem-se estava presente e as infelicidades sendo ainda incertas, eles as esqueceram e 

abandonaram-se ao doce prazer do reencontro. Entretanto, a rainha reportou ao rei sua 

viagem e entregou-lhe os tabletes da fada. O rei abriu-os e encontrou escritas essas letras 

douradas: 

 

O destino de Imis, sob uma lisonjeira esperança, 

Esconde uma dor rigorosa; 

Ela tornar-se-á inditosa 

Ao longo curso de sua bonança. 

 

O rei e a rainha foram fortemente afligidos por esse oráculo e procuraram em vão 

poder explicá-lo. Eles nada disseram à princesa, para não lhe causar dor inútil. Um dia em 

que Philax havia saído para caçar, o que acontecia com frequência, Imis caminhava sozinha 

em um labirinto de murtas; ela estava muito triste, pois achava que Philax demoraria demais 

para retornar e culpou-se pela impaciência que ele não dividia com ela. Ela estava ocupada 

com seus devaneios quando escutou uma voz que lhe dizia: “Por que você se aflige, bela 

princesa? Se Philax não é sensível o suficiente à felicidade de ser por você amado, eu venho 

oferecer-lhe um coração mil vezes mais grato, um coração vivamente tocado por seus 

charmes e uma fortuna assaz brilhante para ser destinada para alguém a não ser você, a quem 

todos devem reconhecer o império.” A princesa ficou muito surpresa ao ouvir essa voz; ela 

acreditava estar sozinha no labirinto e, como nada havia falado, espantou-se ainda mais por 

essa voz ter respondido seus pensamentos. Ela olhou ao seu redor e viu aparecer no ar um 

pequeno homem montado em um besouro. “Não tenha medo, bela Imis”, disse-lhe, “você 

não tem nenhum amante mais submisso do que eu e mesmo que esta seja, hoje, a primeira 

vez que eu apareço perante você, há muito tempo que eu a amo e que a vejo todos os dias.” 

“Você me assusta”, disse-lhe a princesa! “O quê! Você me vê todos os dias e você sabe o que 

eu penso? Se assim for, você deve ter visto que é inútil sentir amor por mim. Philax, a quem 

eu dei meu coração, é demasiado amável para deixar de ser o mestre dele; e embora eu não 

esteja contente com ele, eu nunca o amei mais. Mas, diga-me, quem você é e onde você me 

viu?”. “Eu sou Pagão, o Encantador”, disse-lhe, “e meu poder estende-se sobre todo o 
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mundo, menos sobre você. Eu a vi nos jardins da fada da montanha. Eu estava escondido 

em uma das tulipas que você colheu; eu tomei, de início, como um feliz presságio o fato de 

você ter escolhido a flor onde eu estava. Eu me lisonjeei por você ter me levado consigo, 

mas você estava ocupada demais com o prazer de pensar em Philax; você jogou as flores 

após tê-las colhido e você me deixou no jardim, o mais apaixonado dos homens. Desde 

então, eu senti que nada poderia me tornar mais feliz do que a esperança de ser por você 

amado. Pense em mim, bela Imis, se lhe é possível e permita-me fazer-lhe lembrar algumas 

vezes de meu amor”. Após essas palavras, ele desapareceu e a princesa retornou ao palácio, 

onde a visão de Philax, que ela reencontrou, dissipou o medo que havia sentido. Ela estava 

tão ansiosa para escutá-lo justificar o longo tempo que passou caçando, que ela pensou ter 

esquecido de contar-lhe sua aventura. Mas, enfim, contou-lhe o que havia acabado de 

acontecer no labirinto de murtas. O jovem príncipe, apesar de sua coragem, temeu um rival 

alado, contra o qual não poderia disputar a princesa às custas de sua vida. Mas a egrete de 

lírios do vale tranquilizou-o contra os encantamentos e a ternura que Imis tinha para com 

ele não lhe permitia temer sua mudança. No dia seguinte à aventura do labirinto, a princesa, 

ao despertar, viu voar, em seu quarto, doze pequenas ninfas, sentadas sobre abelhas, que 

traziam em suas mãos pequenas cestas de ouro. Elas aproximaram-se da cama de Imis, 

saudaram-na e, então, foram colocar as cestas sobre uma mesa de mármore branco, que 

apareceu no centro do quarto. Assim que foram colocadas, transformaram-se em tamanho 

comum. As ninfas, após terem deixado suas cestas, saudaram Imis novamente e uma dentre 

elas, aproximando-se de sua cama mais do que as outras, deixou cair em cima da cama 

alguma coisa, então elas voaram para longe. A princesa, apesar do espanto que esse 

espetáculo lhe causou, pegou o que a ninfa havia deixado cair perto dela; era uma esmeralda 

de uma beleza maravilhosa. Ela abriu-se assim que a princesa a tocou, e continha uma folha 

de rosa sobre a qual a princesa leu estes versos: 

 

Que o universo aprenda, assombrado, 

Do poder de seus olhos os efeitos inacreditáveis; 

Você tornou, por ter lhe amado,  

Até os tormentos desejáveis. 

 

A princesa não conseguia conter sua surpresa; enfim chamou as damas que a 

serviam; elas ficaram tão espantadas quanto Imis com a visão da mesa e das cestas. O rei, a 
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rainha e Philax precipitaram-se com o barulho dessa aventura; a princesa suprimiu da história 

apenas a carta de seu amante; era somente a Philax que ela acreditava dever reportar. As 

cestas foram examinadas com cuidado e foram encontradas repletas de pedrarias de uma 

beleza extraordinária e de um valor tão alto que redobrou ainda o espanto dos espectadores. 

A princesa nada quis tocar, e tendo encontrado um momento no qual ninguém a escutava, 

aproximou-se de Philax e deu-lhe a esmeralda e a folha de rosa. Ele leu a carta de seu rival 

com muita dificuldade. Imis, para consolar-lhe, rasgou na sua frente a folha de rosa. Mas 

como esse sacrifício custou-lhe caro! Passaram-se alguns dias sem que a princesa escutasse 

falar de Pagão, ela acreditava que seu desprezo havia apagado seu amor; e Philax lisonjeava-

se com a mesma esperança. Esse príncipe retornou à caça, como estava habituado. Ele parou 

sozinho à beira de uma fonte para se refrescar. Tinha consigo a esmeralda que a princesa 

havia lhe dado e, lembrando-se desse sacrifício com prazer, tirou-a de seu bolso para olhá-la; 

mas mal segurou-a por um momento, ela escapou de suas mãos e, assim que tocou a terra, 

transformou-se em uma carruagem. Dois monstros alados saíram da fonte e atrelaram-se 

eles mesmos. Philax olhava-os sem medo, pois era incapaz de senti-lo; mas ele não pôde 

impedir-se de sentir nenhuma emoção, quando viu-se ser transportado para a carruagem de 

esmeralda, por uma força invencível e imediatamente elevado no ar, onde os monstros 

alados fizeram voar a carruagem, com uma facilidade e uma rapidez prodigiosas. Contudo, 

a noite chegou e os caçadores, após terem inutilmente procurado Philax por todo o bosque, 

retornaram ao palácio, para onde eles acreditavam que ele havia retornado. Eles não o 

encontraram lá e ninguém o havia visto desde que ele havia saído com eles para caçar. O rei 

ordenou que voltassem a procurar o príncipe. Toda a corte tomou partido de sua 

inquietação; retornaram ao bosque, correram pelas redondezas, voltaram somente quando 

despontou o dia, e sem ter nenhuma notícia do príncipe. Imis tinha passado a noite 

desesperando-se com a ausência de seu amante, da qual ela não conseguia compreender a 

causa. Ela estava, então, em um terraço do palácio, para ver retornar aqueles que foram 

procurar Philax, e ela lisonjeava-se de o ver retornando com eles; mas nada pode exprimir o 

excesso de dor pelo qual ela foi tomada, quando não viu Philax chegar e quando disseram-

lhe que era impossível descobrir o que havia acontecido. Ela desmaiou, carregaram-na e uma 

das damas, que se apressou em colocá-la na cama, tirou da cabeça da princesa a egrete de 

lírios do vale que a protegia de encantamentos. Assim que foi retirada, uma nuvem 

escureceu o quarto e Imis desapareceu. O rei e a rainha desesperaram-se com essa perda e 
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nunca conseguiram consolar-se. A princesa, retornando de seu desmaio, encontrou-se em 

um quarto com corais de diversas cores, com soalho de madrepérola, cercado de ninfas que 

a serviam com um profundo respeito. Elas eram belas e vestidas com roupas magníficas e 

elegantes. A princípio, Imis perguntou onde estava. “Você está em um lugar onde é 

adorada”, disse-lhe uma das ninfas: “Nada tema, bela princesa, você aqui encontrará tudo o 

que puder desejar.” “Philax, então, está aqui? (disse a princesa, com um movimento de 

alegria que apareceu em seus olhos), eu desejo somente a felicidade de revê-lo.” “É uma 

antiga lembrança de um ingrato (disse Pagão, tornando-se visível à princesa) e já que esse 

príncipe lhe abandonou, ele não é mais digno do amor que você tem por ele. Junte a 

frustração e os cuidados de sua glória à paixão que eu tenho por você; reine como nunca 

nesses lugares, bela princesa, onde você encontrará imensas riquezas e todos os prazeres 

imagináveis estarão atrelados a seus passos.” Imis respondeu ao discurso de Pagão somente 

com lágrimas. Ela a deixou, com medo de amargar sua dor. As ninfas permaneceram perto 

dela e tentaram, com seus cuidados, consolá-la. Serviram-lhe uma refeição magnífica, que 

ela recusou comer; mas, enfim, no dia seguinte, o desejo de ver Philax fê-la decidir viver; ela 

comeu e as ninfas, para dissipar sua dor, levaram-na para diversos locais do palácio; era todo 

construído com conchas brilhantes, misturadas com pedras preciosas de diferentes cores; o 

que dava o efeito mais belo do mundo: todos os móveis eram de ouro e feitos com um 

trabalho tão maravilhoso que era nítido que poderiam somente ter sido feitos pelas as mãos 

das fadas. As ninfas, após terem feito Imis ver o palácio, conduziram-na aos jardins, cuja 

beleza não pode ser representada. Ela lá encontrou uma charrete muito brilhante, atrelada a 

seis cervos, que um anão conduzia. Pediram-lhe que entrasse na charrete; Imis obedeceu, as 

ninfas sentaram-se a seus pés; levaram-na à beira do mar, onde uma ninfa contou à princesa 

que Pagão reinava nessa ilha, a qual ele havia tornado, com a força de sua arte, o lugar mais 

belo do universo. Um barulho de instrumentos interrompeu o discurso da ninfa; todo o mar 

pareceu coberto de pequenos barcos de coral, cor de fogo, repletos de tudo o aquilo que 

pudesse compor uma festa marítima muito galante. No centro desses pequenos barcos, havia 

um maior que os outros, sobre o qual as figuras de Imis apareciam por tudo, formadas por 

pérolas e era puxado por dois golfinhos. O barco aproximou-se da costa: a princesa embarcou 

com as ninfas. Assim que entrou, um esplêndido banquete apareceu em sua frente; e ela 

escutou o concerto maravilhoso que se fazia nos barcos que cercavam o seu. Cantaram 

apenas os seus louvores; mas Imis não prestou atenção em nada. Ela subiu em sua charrete 
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e retornou ao palácio sobrecarregada de tristeza. À noite, Pagão apresentou-se novamente a 

ela. Ele a encontrou ainda mais insensível ao seu amor do que antes lhe parecera; mas ele 

não se sentiu desencorajado e lisonjeou-se com a fé de sua constância. Ele ainda ignorava 

que, no amor, os mais constantes nem sempre são os mais felizes; dava, a cada dia, festas à 

princesa, diversões dignas de atrair admiração de todo o mundo, com exceção daquela para 

quem as inventava: Imis somente era tocada pela ausência de seu amante. Contudo, esse 

príncipe infeliz havia sido conduzido pelos monstros alados para uma floresta, da qual Pagão 

era o mestre. Chamava-se A Floresta Triste. Assim que Philax nela chegou, a carruagem de 

esmeralda e os monstros desapareceram. O príncipe, surpreso com essa aventura, chamou 

toda a sua coragem em seu socorro e esse foi o único socorro com o qual ele podia contar 

nesse lugar. Ele percorreu, a princípio, algumas rotas da floresta; era horrível e o sol nunca 

penetrava sua escuridão. Ele não encontrou ninguém, nem mesmo animais de qualquer 

espécie; parecia que até mesmo os animais tinham horror a uma estadia tão triste. Philax ali 

sobreviveu de frutas selvagens que encontrou. Passava os dias com uma dor mortal; a 

ausência da princesa o colocava em desespero e, algumas vezes, com a espada que manteve 

consigo, divertia-se gravando o nome de Imis sobre as árvores que não eram destinadas a 

um uso tão carinhoso; mas quando se ama verdadeiramente, faz-se, algumas vezes, servir ao 

amor as coisas do mundo que parecem as mais contraditórias. Entretanto, o príncipe 

avançava, todos os dias, na floresta; e fazia um ano que ali habitava, quando uma noite 

escutou vozes queixosas, das quais não conseguiu distinguir as palavras. Tão assustadoras 

quanto pudessem ser essas queixas durante a noite, o desejo de não estar mais sozinho e de 

encontrar, ao menos, infelizes como ele, com quem pudesse queixar-se de seus infortúnios, 

fê-lo esperar o dia com impaciência, para procurar aqueles que ele havia escutado. Ele 

caminhou em direção ao local da floresta, de onde ele acreditava que podiam vir as vozes. 

Ele caminhou o dia todo inutilmente; mas, enfim, à noite, encontrou, em um lugar onde as 

árvores clarejavam; os escombros de um castelo que parecia ter sido muito espaçoso e muito 

esplêndido. Entrou em um pátio, cujas paredes, que eram de mármore verde, pareciam 

ainda assaz inteiras: ele encontrou somente árvores de uma altura prodigiosa, plantadas sem 

ordem, em diversos locais do pátio. Avançou ainda mais longe, em direção a um local onde 

viu alguma coisa elevada sobre um pedestal de mármore negro; eram armas confusamente 

reunidas umas sobre as outras, capacetes, escudos, espadas antigas, que formavam uma 

espécie de troféu mal organizado. Olhou se não havia outra inscrição que pudesse instruí-lo 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Henriette-Julie 
Castelnau, Condessa de Murat.  Jaqueline Sinderski Bigaton. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. ISBN: 978-85-
5581-046-6 

do nome daqueles a quem haviam pertencido anteriormente essas armas. Encontrou uma 

gravação sobre o pedestal, cujos caracteres o tempo havia semiapagado, e foi com muita 

dificuldade que leu essas palavras. 

 

À MEMÓRIA IMORTAL DA GLÓRIA DA FADA CÉORÉ. 

F O I   A Q U I 

 

Que, em um mesmo dia, 

Ela triunfou sobre o amor 

E puniu seus amantes infiéis. 

 

Essa inscrição não instruía em nada Philax em relação a tudo o que ele queria saber; 

assim, ele teria continuado a caminhar pela floresta, se a noite não tivesse chegado. Sentou-

se aos pés de um cipreste e, mal teve um momento, escutou as mesmas vozes que havia 

escutado na noite precedente. Ele surpreendeu-se menos ao perceber que se tratavam 

mesmo de árvores que se queixavam, como homens poderiam tê-lo feito. O príncipe 

levantou-se, empunhou a espada e bateu sobre o cipreste que estava mais próximo dele; ele 

ia redobrar seus golpes quando a árvore gritou: “Pare, pare, não ultraje um príncipe infeliz 

e que não é mais capaz de se defender.” Philax parou e acostumando-se a essa aventura 

surpreendente, perguntou ao cipreste por quais maravilhas ele era homem e árvore ao 

mesmo tempo? “Eu quero muito explicar-lhe”, disse-lhe o cipreste, “e já que, depois dois mil 

anos, eis aqui a primeira oportunidade que me proporciona o destino de queixar-me de 

minhas infelicidades, eu não quero perdê-la. Todas essas árvores, que você aqui vê, foram 

príncipes consideráveis em seus séculos, pelo posto que eles tinham no mundo e por seu 

valor. A fada Céoré reinava neste país: era bela, mas seu saber a tornava ainda mais renomada 

do que sua beleza. Assim, ela usou outros charmes para assujeitar-nos às suas leis. Ela tinha 

apaixonado-se pelo jovem Orizée, príncipe digno de uma fortuna melhor por suas qualidades 

admiráveis. (É, primeiramente, acrescentou o cipreste, esse carvalho que você vê ao meu 

lado.)” Philax olhou o carvalho e o escutou bufar um grande suspiro que lhe arrancou, sem 

dúvida, a lembrança de seu infortúnio. “A fada, para atrair esse príncipe à sua corte”, 

continuou o cipreste, “fez publicar um torneio; nós corremos todos para essa pequena 

oportunidade de adquirir glória; Orizée fazia parte do grupo de príncipes que disputavam o 

prêmio. (Eram exércitos de fadas, o que as tornava invulneráveis.) Eu fui, infelizmente, o 
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vencedor. Céoré, irritada por esse destino, que não estava de acordo com suas inclinações, 

resolveu vingar-se de nós por esse crime da fortuna; ela encantou os espelhos com os quais 

uma galeria de seu castelo era repleta. Aqueles que a viam representada somente uma vez 

nesses espelhos fatais, não podiam evitar sentir por ele uma violenta paixão. Foi nesse lugar 

que ela recebeu-nos no dia seguinte ao torneio; nós a vimos em todos esses espelhos e nós a 

achamos tão bela, que aqueles entre nós que até o momento haviam estado indiferentes, 

cessaram de sê-lo por um momento, e aqueles que haviam amado, tornaram-se também 

facilmente infiéis. Nós não pensamos mais em deixar a corte da fada; nós sonhávamos apenas 

em agradá-la. Em vão os assuntos de nossos estados nos lembravam de nossos reinos: tudo 

nos parecia indigno de nós, além da esperança de ser amados por Céoré. Orizée foi o único 

que ela favorecia e a paixão dos outros príncipes somente servia à fada para fazer sacrifícios 

a esse amante, que lhe era tão caro, e a alastrar por todo o mundo o rumor de sua beleza. O 

amor parecia, durante algum tempo, ter suavizado o humor cruel de Céoré; mas após quatro 

ou cinco anos, ele retomou sua ferocidade inicial; ela vingou-se de ligeiros desprazeres sobre 

seus reis vizinhos, com assassinatos terríveis; e abusando do poder que seus encantamentos 

davam-lhe sobre nós, ela nos tornava ministros de suas crueldades. Orizée esforçava-se, em 

vão, em parar essas injustiças: ela o amava, mas não o obedecia. Um dia em que eu retornava 

de combater e vencer, por seus interesses, um gigante que ela havia me enviado desafiar para 

combate, eu entreguei a ela as armas do vencido. Ela estava sozinha na galeria de espelhos. 

Eu coloquei as armas do gigante a seus pés e falei-lhe de meu amor com um ardor 

inacreditável que, sem dúvida, aumentava pela força dos encantamentos do lugar onde eu 

estava. Mas longe de testemunhar qualquer reconhecimento pelo sucesso de meu combate 

e pelo amor que eu tinha por ela Céoré tratou-me com desprezos insuportáveis; e retirando-

se para um armário, deixou-me sozinho na galeria, em um desespero e um furor que não se 

pode exprimir. Eu lá permaneci por muito tempo sem saber qual resolução eu queria tomar, 

pois os encantamentos da fada não nos permitiam desejar combater Orizée. Zelosa com a 

vida de seu amante, a cruel Céoré nos tornava ciumentos e nos roubava o desejo, tão natural 

aos homens, de vingar-se de um rival feliz. Enfim, após ter caminhado por algum tempo na 

galeria, lembrando-me que havia sido naquele lugar que eu havia começado me apaixonar 

pela fada: foi aqui, gritei, que eu tomei o funesto amor que me desespera; e vocês, espelhos 

funestos, que tantas vezes apresentaram-me a injusta Céoré com essa beleza que seduz meu 

coração e minha razão, eu os punirei do crime de tê-la mostrado aos meus olhares com 
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excesso de charmes. Com essas palavras, tomando a maça do gigante, que eu havia levado 

para presentear a fada, eu dei alguns golpes nos espelhos. Com dificuldade, eles foram 

quebrados e eu senti mais ódio por Céoré do que o amor que tinha por ela. Os príncipes, 

meus rivais sentiram, no mesmo instante, romper seus ferros e Orizée, ele mesmo, sentiu 

vergonha do amor que a fada sentia por ele. Céoré tentou, em vão, parar seu amante com 

lágrima; ele ficou insensível a sua dor e, apesar de seus gritos, nós partimos todos juntos para 

fugir dessa funesta estadia, quando, passando pelo pátio onde nós estamos, o céu tornou-se 

fogo, uma tormenta terrível fez-se escutar e nos foi impossível mudar de lugar. A fada 

apareceu no ar, montada em uma grande serpente, e endereçando-se a nós, com um tom de 

voz que marcava sua fúria:  

‘Príncipes inconstantes’, disse-nos, ‘eu vou punir, com uma dor que nunca terminará, 

o crime que vocês cometeram ao quebrar minhas correntes, por vocês serem demasiado 

soberbos para carregar; e você, ingrato Orizée, eu triunfo, enfim, sobre o amor que você 

havia me dado. Contente com essa vitória, eu lhe farei sentir as mesmas infelicidades que os 

seus rivais, e eu ordeno’, acrescentou, ‘em memória dessa aventura, que quando o uso dos 

espelhos for conhecido por todo o universo, que a perda desses espelhos fatais seja sempre 

um presságio garantido da infidelidade de um amante’.  

A fada perdeu-se no ar, após ter pronunciado essas palavras. Nós fomos 

transformados em árvores, e a cruel Céoré deixou-nos, sem dúvida, a razão para nos fazer 

sofrer ainda mais. O tempo destruiu esse esplêndido castelo, que foi testemunha de nossas 

desgraças, e você é o único que veio a essa terrível floresta, na qual estamos há dois mil 

anos.” 

 Philax ia responder ao discurso do cipreste, quando foi, de repente, transportado 

para um jardim muito agradável; lá encontrou uma bela ninfa que, aproximando-se dele com 

um ar gracioso: “Se você quiser, Philax”, disse-lhe, “eu o levarei ver a princesa Imis em três 

dias.” O príncipe, transbordando de alegria com uma proposição tão pouco esperada, jogou-

se a seus pés para demonstrar seu reconhecimento. Nesse mesmo instante, Pagão estava no 

ar, escondido em uma nuvem com a princesa Imis: ele lhe havia dito mil vezes que Philax 

era infiel; ele havia sempre recusado em acreditar na palavra de um amante ciumento: ‘ele a 

conduziu a esse lugar para convencê-la’, dizia-lhe, ‘da imprudência de um príncipe que ela 

preferia a ele tão injustamente.’ A princesa viu Philax com um ar contente, aos pés da ninfa; 

ela desesperou-se ao não poder mais se enganar sobre a coisa que ela mais temia no mundo. 
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Pagão não a havia colocado à distância da terra, onde foi-lhe possível escutar o que Philax e 

a ninfa diziam; era pelas suas ordens que ela havia se apresentado a esse príncipe. Pagão 

reconduziu Imis à sua ilha, onde após tê-la convencido da infidelidade de Philax, ele pensou 

que somente havia redobrado a dor da bela princesa, e que ela não lhe era sensível. 

Desesperado ao ver que essa pretensa infidelidade, da qual ela havia esperado um doce 

sucesso, tornou-se inútil, ele resolveu vingar-se da constância dos dois amantes: não era 

cruel, como a fada Céoré, sua antecessora; também imaginou uma outra vingança que 

aquela com a qual ela havia punido seus infelizes amantes: ele não queria fazer perecer nem 

a princesa, a qual ele tinha amado tão carinhosamente, nem mesmo Philax, que ele havia 

feito sofrer o suficiente; e limitando sua vingança a destruir uma paixão que havia sido tão 

contrária à sua, ele levantou em sua ilha um castelo de cristal, tomou cuidado de lá colocar 

tudo o que pode ser agradável à vida, fora o meio de poder de lá sair; aprisionou ninfas e 

anões para servir Imis e seu amante, e quando tudo foi disposto para recebê-los, ele 

transportou a ambos. Eles acreditavam, a princípio, estar no auge da felicidade, e renderam 

mil graças à doce cólera de Pagão. Contudo, ele não quis vê-los juntos tão cedo; 

compreendeu que, a cada dia, esse espetáculo tornar-se-ia menos cruel para ele; afastou-se 

do palácio de cristal, após ter, com um golpe de varinha, gravado esta inscrição: 

 

Os tormentos, os tédios, as infelicidades da ausência,  

De Imis e de Philax, atrapalharam os belos dias. 

Sem poder vencer sua cadência, 

Pagão ofendeu-se com sua perseverança, 

E para destruir, enfim, amor tão tenro, em vilania, 

Ele, a esse lugar, testemunhas de sua vingança, 

Os condenou a se ver todos os dias. 

 

Diz-se que, no final de alguns anos, Pagão sentiu-se tão vingado quanto havia 

desejado o ser, e que a bela Imis e Philax, cumprindo a predição da fada da montanha, 

desejaram com tanto ardor reencontrar a egrete de lírios do vale, para destruir esses 

encantamentos agradáveis que eles haviam conservado antigamente com cuidado, para 

proteger-se das infelicidades que lhes foram previstas.” 

 

Antes desse tempo fatal, os amantes felizes 

Reluziam sempre os mesmos matizes, 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Henriette-Julie 
Castelnau, Condessa de Murat.  Jaqueline Sinderski Bigaton. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. ISBN: 978-85-
5581-046-6 

Nada atrapalhava o curso de sua felicidade extrema; 

Pagão os fez conhecer as vis diretrizes 

De se entediar até com a alegria suprema. 

 

 

Comentários da tradução 

 

Escrito em francês do final século XVII, o conto “Le Palais de la Vengeance”, de 

Madame de Murat, apresenta caracteres em desuso (como o “s longo”, representado pelo 

símbolo ſ), frases longas, recheadas de pontos-e-vírgulas e conjunções coordenativas aditivas, 

representadas pelo símbolo &, bastante usado na época no lugar de et [e], e diálogos que se 

confundem no texto. Com relação aos símbolos, não faria sentido mantê-los no português, 

uma vez que são característicos do francês daquele período específico, não utilizados no 

francês e no português modernos. A estrutura do conto, com poucos parágrafos, e a 

apresentação dos diálogos foi mantida tal qual o texto em francês. Com relação aos diálogos, 

optou-se por mantê-los sem aspas e travessões, mantendo o estilo adotado no original, no 

qual os diálogos fazem parte de uma narrativa que tem como base um estilo de contação de 

história, uma narrativa oral. 

Os versos apresentados no texto, que se encontram em forma de avisos, recados ou 

profecias, por exemplo, são rimados. Esses pequenos poemas rimados, mesmo não estando 

presente em todo o conto, apenas em momentos específicos, partem do mesmo princípio 

das histórias orais (e, por isso, construídas de forma que facilitasse a memorização), dessa 

maneira buscou-se, primordialmente, manter as rimas, uma característica extremamente 

importante com contos de fada, uma vez que se trata de textos escritos oriundos da tradição 

oral de contar histórias. 

O incipt “era uma vez” ajuda o leitor identificar que se trata de um conto de fadas, 

visto que a expressão se consolidou como uma maneira de iniciar a contação dessas histórias, 

mantendo também a característica relacionada à literatura oral, da qual partiram os contos 

de fada. “Era uma vez” também tem o objetivo de fazer o leitor embarcar tanto em uma 

história que acontece em um tempo e lugar indefinidos, longínquos e mágicos, ainda que 

apresente elementos que levam à assimilação do imaginário com o real.  
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É o caso, por exemplo, da galeria de espelhos encantados, pertencente ao palácio de 

Céoré, que mostram os reflexos exacerbados da fada, fazendo com que os príncipes se 

apaixonem por algo (ou, no caso, alguém) que não é verdadeiro. Ademais, ao relacionar 

algumas características do conto com a própria vida da autora, é possível perceber a alusão 

da galeria de espelhos do conto com a galeria de espelhos do Palácio de Versalhes, lugar 

frequentado por Murat, do qual foi posteriormente banida. Afora os artifícios contidos nos 

espelhos, que seduzem e encantam, é notável a questão histórica do desenvolvimento da 

indústria francesa de espelhos e que, para além disso, tornaram-se tema essencial do rococó 

no século XVII, criando jogos de multiplicação e reflexo no texto literário (Cf. GLADU, 2009). 

Cabe ainda ressaltar que Murat cria, em “Le Palais de la Vengeance”, um final pouco 

convencional para as aventuras de um casal de jovens apaixonados, que ao terem o desejo 

de estar sempre juntos realizado, encontram-se presos no próprio tédio do amor. 
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