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9

prelúdio

Estamos na Albrechtstrasse, aquela artéria da capital que liga a Al-
brechtsplatz e o Velho Castelo à caserna dos Fuzileiros da Guarda. É 
o meio de um dia de semana, em alguma estação do ano qualquer. O 
tempo está razoavelmente bom, indiferente. Não chove, mas o céu tam-
pouco está claro: apresenta uma coloração cinza-clara, esbranquiçada, 
uniforme, comum, sem nada de solene, e a rua está mergulhada numa 
luminosidade sóbria e obtusa, que impede qualquer mistério, qualquer 
atmosfera particular. Observa-se uma movimentação de intensidade 
mediana, sem muito barulho e sem multidões, que corresponde ao ca-
ráter não muito industrioso da cidade. Vagões de bondes deslizam de 
um lado para outro, algumas carroças passam, a população caminha 
pelas calçadas, para cá e para lá, uma gente sem cor, passantes, pú-
blico, povo. Dois oficiais, com as mãos enfiadas nos bolsos diagonais 
de seus sobretudos cinzentos, caminham um em direção ao outro: um 
general e um tenente. O general vem do lado do castelo; o tenente, do 
lado da caserna. O tenente é um jovenzinho de barba macia, quase uma 
criança. Tem ombros estreitos, cabelos escuros e bochechas largas e 
ossudas, como as de muita gente daqui, olhos azuis, de expressão um 
pouco cansada, e um rosto de garoto, cuja expressão é amigável, porém 
fechada. O general, de cabelos brancos como a neve, alto e bem nutri-
do, é uma figura em tudo imponente. Suas sobrancelhas parecem feitas 
de algodão e seu bigode viceja sobre a boca e o queixo. Ele caminha 
com uma força vagarosa, o sabre tinindo sobre o asfalto enquanto o 
penacho oscila ao vento, e, a cada passo, as amplas lapelas vermelhas de 
seu sobretudo oscilam para cima e para baixo. E assim se aproximam 
um do outro. Será que isso poderá causar complicações? Impossível. 
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Qualquer um seria capaz de ver claramente o decurso natural de se-
melhante encontro. Trata-se, aqui, da relação entre velho e moço, co-
mando e obediência, mérito antigo e tenro noviciado. Há, aqui, uma 
grande distância hierárquica, regras. Que a ordem natural impere! E, 
no entanto, o que ocorre em vez disso? Em vez disso, o que ocorre é o 
seguinte espetáculo surpreendente, constrangedor, encantador e equi-
vocado: o general, ao ver o jovem tenente, modifica de forma estra-
nha sua postura. Ele se encolhe e, efetivamente, fica menor. É como 
se atenuasse, com um só golpe, o esplendor de sua aparição; contém 
o tinir de seu sabre, enquanto uma expressão áspera e constrangida 
toma conta do rosto, e parece não saber ao certo para onde deve olhar, 
nem o que está tentando esconder ao olhar de lado, por debaixo de 
suas sobrancelhas de algodão, para o asfalto. Se observado de perto, 
o jovem tenente também revela certa intimidação que, curiosamente, 
parece mais bem dominada por certa graça e por certa disciplina do 
que no caso de seu grisalho superior hierárquico. A tensão da boca se 
transforma num sorriso, ao mesmo tempo modesto e bondoso, e seu 
olhar, por enquanto, contempla ao longe, atravessando o general com 
uma tranquilidade silenciosa e contida, que não parece demandar dele 
qualquer tipo de esforço. Agora, apenas três passos separam um do ou-
tro. E, em vez de cumprir com as demonstrações de respeito previstas 
no regulamento militar, o jovem tenente recua um pouco a cabeça e, 
simultaneamente, tira a mão direita — apenas a direita, algo que cha-
ma a atenção — do bolso do casaco e descreve com essa mão, calçada 
numa luva branca, um discreto movimento, protocolar e encorajador, 
apenas virando a palma para cima e abrindo os dedos. Mas o gene-
ral, que aguardava por esse gesto com braços vacilantes, leva a mão ao 
quepe, desvia, faz uma espécie de reverência enquanto lhe dá lugar na 
calçada e saúda o tenente de baixo para cima, enrubescido, com olhos 
úmidos e obedientes. E então o tenente retribui a honra demonstrada 
por seu superior levando a mão ao quepe, enquanto uma cordialidade 
infantil move seu rosto por inteiro — e segue adiante.

Admirável! Uma aparição fantástica! Ele segue adiante. É visto, 
mas não enxerga ninguém. Vê o que está lá adiante, através das pessoas 
e por entre as pessoas, com um olhar que lembra o de uma mulher que 
tem consciência de estar sendo observada. Saúdam-no e ele saúda de 
volta, de maneira quase cordial, mas, ainda assim, distante. Aparente-
mente tem alguma dificuldade em caminhar. É como se não estivesse 
habituado a usar as próprias pernas, ou como se a atenção que todos 
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lhe voltam obstruísse seus passos, que se tornam a tal ponto irregulares 
e hesitantes que, às vezes, parece mancar. Um policial se volta em sua 
direção e se coloca em posição de sentido. Uma mulher elegante, sain-
do de uma loja, faz-lhe uma reverência, dobrando os joelhos. Todos se 
viram para olhá-lo, apontam com a cabeça em sua direção, erguem as 
sobrancelhas e pronunciam, sussurrando, seu nome…

É Klaus Heinrich, o irmão mais jovem de Albrecht ii e seu sucessor 
na linhagem do trono. Lá vai ele. Ainda é possível vê-lo. Conhecido 
e ainda assim estranho, ele avança em meio à gente, anda no meio da 
multidão e, mesmo assim, parece cercado pelo vazio. Afasta-se, solitá-
rio, e carrega, sobre os ombros estreitos, o fardo da sua alteza.
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a inibição

Uma salva de tiros reverberou no instante em que, através dos diversos 
meios de comunicação dos tempos modernos, chegava à capital a notícia 
de que, no castelo de Grimmburg, a grã-duquesa Dorothea dera à luz, 
pela segunda vez, um príncipe. Foram setenta e dois os tiros que ecoaram 
sobre a cidade e sobre o campo, disparados pelos militares a partir do ba-
luarte da cidadela. E logo a seguir os membros do Corpo de Bombeiros 
também dispararam tiros de festim dos canhões da cidade, de maneira 
a não ficarem atrás; mas entre um tiro e outro transcorreram intervalos 
prolongados, que pareceram muito engraçados à população.

Do alto de um morro coberto por densa vegetação, o castelo de 
Grimmburg dominava a pitoresca cidade de mesmo nome, cujos te-
lhados, cinzentos e muito inclinados, se refletiam num canal do rio que 
passava por ali, e que distava meia hora de viagem de trem da capital, 
ao longo de uma ferrovia local, economicamente inviável. O orgulhoso 
castelo, lá no alto, fora construído em tempos sombrios pelo margrave 
Klaus Grimmbart, o fundador daquela dinastia principesca, e, desde 
então, tinha sido várias vezes reformado, renovado e aparelhado com as 
comodidades dos novos tempos, sendo sempre habitado e honrado de 
maneira especial por ser o berço da dinastia e a sede da casa senhorial. 
Pois havia uma lei da casa e da família estabelecendo que todos os des-
cendentes diretos de Grimmbart, todos os filhos do casal que estivesse 
ocupando o trono, precisavam nascer ali. Essa tradição não poderia ser 
negligenciada. O país tinha conhecido soberanos esclarecidos e céticos 
que ridicularizavam esse costume, mas, não obstante, todos haviam 
se submetido a essa regra, dando de ombros. E agora já era tarde de-
mais para afastar-se dela. Fosse a regra razoável e adequada aos tempos 
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atuais ou não — por que romper, sem necessidade, com um costume 
honorável que se conservara, melhor ou pior, por tanto tempo? O povo 
acreditava que aquilo tivesse algum tipo de importância. Ao longo de 
quinze gerações, em duas ocasiões, causadas por contingências diver-
sas, filhos de regentes tinham visto a luz em outros castelos: em ambos 
os casos, tiveram fins indignos e não naturais. Mas desde Heinrich, o 
Penitente, e Johann, o Violento, junto com suas adoráveis e orgulhosas 
irmãs, até Albrecht, o pai do arquiduque, e mesmo o próprio, Johann 
Albrecht iii, todos os soberanos do país e todos os seus irmãos tinham 
vindo ao mundo aqui, e há seis anos Dorothea viera para cá para dar à 
luz seu primeiro filho, o arquiduque herdeiro…

O castelo dinástico era um lugar de refúgio, tão digno quanto pacífi-
co. Durante o verão, era apreciado pelo frescor de seus cômodos e pelas 
amáveis sombras de seu entorno, e por isso chegavam a preferi-lo ao 
íngreme e adorável castelo de Hollerbrunn. A subida até seus limites, a 
partir da cidadezinha, dava-se por meio de uma ruela um tanto íngreme, 
calçada de pedras, que serpenteava entre casebres pobres e o parapeito 
da muralha, danificado por explosões em alguns pontos. Cruzavam-se, 
então, portões massivos, até alcançar a antiga estalagem junto à entrada 
do pátio da fortaleza, em cujo centro havia uma escultura em pedra de 
Klaus Grimmbart, seu construtor. Era um percurso pitoresco, ainda que 
não fosse agradável. Porém, um imponente parque cobria o dorso do 
morro sobre o qual se situava o castelo e conduzia, por caminhos con-
fortáveis, às colinas suaves e cobertas de florestas, que ofereciam amplas 
oportunidades para passeios de charrete e caminhadas solitárias.

Quanto ao interior do castelo, ainda à época do início do reino de 
Johann Albrecht iii tinha sido submetido a uma reforma completa — a 
um custo que gerara muitos comentários. A mobília dos cômodos fora 
complementada e renovada num estilo ao mesmo tempo cavalheiresco 
e aconchegante, os ladrilhos com brasões na Sala do Tribunal foram 
restaurados, imitando exatamente o mesmo desenho dos originais. O 
dourado dos arcos lavrados, que se sucediam numa multiplicidade de 
combinações, mostrava-se outra vez reluzente, e todos os cômodos 
receberam assoalhos de madeira. Tanto o Grande Salão de Banquetes 
quanto o Pequeno Salão de Banquetes tiveram suas paredes decoradas 
com grandes afrescos realizados pelas mãos de artista do professor Von 
Lindemann, um destacado acadêmico; eles representavam, com formas 
claras e diretas, distantes e impermeáveis à necessidade de agitação das 
escolas de pintura mais recentes, a história daquela casa dinástica. Nada 
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faltava ali. Uma vez que já não era mais possível utilizar as antigas la-
reiras e nem as coloridas estufas do castelo, que se erguiam em forma de 
balcões arredondados, alçando-se em direção ao teto, foram instaladas 
até mesmo estufas a carvão, para a eventualidade de estadas hibernais.

Mas, no dia dos setenta e dois tiros de festim, já se estava na melhor 
estação do ano, o fim da primavera e o início do verão, no começo de 
junho, um dia depois de Pentecostes. Johann Albrecht, que logo ao 
amanhecer recebera por telégrafo a informação de que o trabalho de 
parto tivera início de madrugada, alcançou a estação de Grimmburg às 
oito horas da manhã a bordo do trem daquela ferrovia economicamente 
inviável, onde o receberam com votos de bênçãos três ou quatro per-
sonalidades oficiais, o prefeito, o juiz, o pastor e o médico da cidadezi-
nha. Imediatamente seguiu, a bordo de uma carruagem, para o castelo. 
Do séquito do arquiduque faziam parte o ministro de Estado dr. barão 
Knobelsdorff e o ajudante de ordens do grão-duque e general da infan-
taria, o conde Schmettern. Um pouco mais tarde juntaram-se a ele no 
castelo dinástico mais dois ou três ministros, o pregador e presidente 
do Conselho Eclesiástico dom Wisliszenius, alguns senhores que ocu-
pavam cargos de maior e de menor importância na corte, assim como 
um ajudante de ordens ainda jovem, o tenente Von Lichterloh. Muito 
embora o médico particular do arquiduque, dr. Eschrich, se encontras-
se junto à parturiente, Johann Albrecht achou por bem convidar tam-
bém o jovem médico da localidade, um certo dr. Sammet, que, como se 
não bastasse, era de ascendência judaica, a acompanhá-lo até o castelo. 
Sendo um homem simples, sério e trabalhador, que estava sempre mui-
to ocupado e que não se imaginava digno de semelhante honra, o dr. 
Sammet repetiu algumas vezes, murmurando: “Com muito prazer… 
com muito prazer…”, provocando assim algumas risadas.

A Câmara das Noivas servia de quarto de dormir à grã-duquesa. 
Era um cômodo em forma pentagonal, com paredes repletas de pintu-
ras coloridas, que ficava no primeiro andar e de cuja janela imponente 
se descortinava uma vista ampla e resplandecente das montanhas, das 
florestas e das curvas do rio. A janela era ornada, em toda sua volta, 
por uma frisa repleta de retratos em forma de medalhão, retratos das 
noivas principescas que, em dias antigos, aqui tinham esperado por 
seus senhores. Ali estava deitada Dorothea. Uma tira larga e forte es-
tava presa ao pé da sua cama e ela a segurava pela ponta, como uma 
criança que brinca de andar de carruagem, enquanto seu corpo bonito 
e opulento se esforçava. A dra. Gnadebusch, a parteira, uma mulher 

211111_th mann_miolo_sua alteza real_graf.indd   15 12/11/21   10:01



16

delicada e muito instruída, de mãos pequenas e suaves e cujos olhos 
castanhos emanavam um brilho misterioso através das lentes grossas 
dos óculos, encorajava a princesa, dizendo:

— Força, força, alteza real… Isso passa rápido… Isso é fácil… É a 
segunda vez… Isso não é nada… Relaxe: abra os joelhos… E mante-
nha o queixo sempre no peito…

Uma assistente, que, assim como ela, estava vestida de linho bran-
co, também auxiliava e, durante as pausas, andava de um lado para 
outro, pisando com muito cuidado, carregando frascos e compressas. 
O médico, um homem sombrio, de barba preta e grisalha, cuja pál-
pebra esquerda parecia paralisada, vigiava o parto. Portava o avental 
de cirurgia sobre a farda de general médico. Às vezes, surgia no apo-
sento para inteirar-se do andamento do parto a governanta-chefe de 
Dorothea, uma mulher em quem ela depositava toda confiança, a dama 
da corte Von Schulenburg-Tessen. Era uma mulher asmática e corpu-
lenta, de aparência destacadamente pequeno-burguesa e conformista, 
mas que, nos bailes da corte, costumava desnudar porções enormes 
dos seios opulentos. Ela vinha, beijava a mão de sua senhora e retor-
nava a um aposento afastado, onde algumas damas da corte magras 
conversavam com o oficial camareiro da grã-duquesa, um certo conde 
Windisch. O dr. Sammet, que ostentava o avental de linho sobre o fra-
que como se fosse a batina de um monge, permanecia junto à cômoda, 
numa postura modesta e atenta.

Johann Albrecht permanecia num aposento encimado por uma cú-
pula que convidava ao trabalho e à contemplação, separado da Câmara 
das Noivas pelo chamado Gabinete dos Penteados e por um corredor. 
Dava-se àquele cômodo o nome de biblioteca por causa dos muitos fó-
lios manuscritos ali armazenados, reclinados em diagonal no interior 
de um armário massivo. O aposento fora mobiliado de maneira a servir 
de escritório. Vários globos enfeitavam nichos nas paredes. Através da 
janela em forma de arco, aberta, soprava o vento forte das montanhas. 
O grão-duque mandou servir o chá, e o camareiro Prahl trouxe ele 
mesmo os pratos, xícaras e bules que agora, no entanto, permaneciam 
esquecidos sobre a escrivaninha enquanto Johann Albrecht caminhava 
de um lado para outro pelo aposento, num estado de espírito inquieto, 
desagradável e tenso. Seus passos, acompanhados pelos estalos inces-
santes de suas botas de couro envernizado, eram ouvidos pelo entedia-
do ajudante de ordens Von Lichterloh no corredor quase vazio.

O ministro, o general ajudante de ordens, o pregador da corte e 
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os funcionários da corte, nove ou dez senhores ao todo, aguardavam 
nos aposentos destinados aos hóspedes, num setor elevado do térreo. 
Marchavam pelo Grande Salão de Banquetes e pelo Pequeno Salão de 
Banquetes nos quais, em meio aos afrescos de Lindemann, arranjos de 
bandeiras e de armas ornavam as paredes. Eles se recostavam nos pila-
res cilíndricos que se alçavam para acima deles, transformando-se em 
arcos coloridos. Postados diante das janelas estreitas que alcançavam 
o teto, miravam o rio e a cidadezinha lá embaixo através das pequenas 
vidraças emolduradas por uma estrutura de chumbo. Acomodavam-se 
nos bancos de pedra que contornavam as paredes ou em cadeiras diante 
das lareiras, cujos frontões góticos eram sustentados por homenzinhos 
feitos de pedra, ridiculamente pequenos, e encurvados, que faziam ca-
retas e que pareciam pairar no ar. O dia claro fazia reluzirem os galões 
das fardas, as condecorações sobre os enchimentos de algodão dos pa-
letós e as amplas faixas douradas das calças dos dignitários.

A conversação não fluía bem. O tempo todo, chapéus de três pon-
tas e mãos brancas enluvadas surgiam diante de bocas que se abriam 
de maneira convulsiva. Quase todos os senhores tinham lágrimas nos 
olhos. Muitos deles não haviam tido tempo de tomar o café da manhã. 
Alguns tentavam distrair-se examinando, detida e temerosamente, os 
instrumentos cirúrgicos e o balão esférico de clorofórmio, encapado em 
couro, que o general médico Eschrich deixara ali, pronto para qualquer 
eventualidade. Depois que o marechal Von Bühl zu Bühl, um homem 
forte, de gestos caudalosos, com um topete castanho, um pincenê de 
aros de ouro e unhas compridas e amareladas, tinha contado várias his-
tórias, balbuciadas com seu jeito arrebatado, acomodou-se numa pol-
trona, onde passou a fazer uso do dom singular que possuía de dormir 
com os olhos abertos, de modo que perdia completamente a consciên-
cia do tempo e do espaço ao mesmo tempo que mantinha uma postura 
impecável e o olhar imóvel, evitando assim qualquer tipo de ofensa à 
dignidade do local em que se encontrava.

O dr. Von Schröder, ministro das Finanças e da Agricultura, tivera, 
naquele dia, uma conversa com o ministro de Estado dr. Knobelsdorff, 
ministro do Interior, do Exterior e da Casa Grão-Ducal. Foi uma con-
versa sobre temas variados, que começara com a apreciação artística, 
passando às questões financeiras e econômicas, e, em seguida, tratava, 
com certo menosprezo, de um alto funcionário da corte. Por fim, fa-
lou-se também de pessoas que ocupavam posições mais elevadas na 
corte. A conversa tinha começado no instante em que os senhores se 
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encontravam diante de uma das pinturas do Grande Salão de Banque-
tes, com as mãos que seguravam o chapéu às costas, e ambos pensavam 
mais do que diziam. O ministro das Finanças falou:

— E isto? O que é isto? O que se passa aí? Sua excelência está sem-
pre tão bem informado…

— Superficialmente, trata-se de um retrato da investidura de dois 
jovens príncipes da Casa Grão-Ducal, realizada pelo seu avô, o Impe-
rador Romano. Sua excelência vê aí os dois jovens ajoelhados prestan-
do, em meio a uma grande cerimônia, o juramento sobre a espada do 
Imperador.

— Que beleza incomum! Que cores! Brilhante! E que cachos dou-
rados encantadores têm esses príncipes! E o Imperador… é o Impera-
dor exatamente tal qual está descrito nos livros! Sim, esse Lindemann 
realmente merece todas as distinções que lhe foram concedidas.

— Certamente. As que lhe foram concedidas, ele as merece.
O dr. Von Schröder, um homem alto e de barba branca que usava 

delicados óculos de ouro sobre o nariz pálido, com uma pequena barri-
ga saliente que começava logo abaixo do estômago e uma nuca estufada 
que transbordava do colarinho alto e bordado do seu fraque, fitava o 
quadro sem afastar os olhos dele, com um certo ar de dúvida e movido 
por uma aparente desconfiança que o tomava em determinados momen-
tos da conversa com o barão. Esse Knobelsdorf, protegido que ocupava 
um posto tão elevado na hierarquia da corte, era sempre tão ambíguo… 
Às vezes, um sarcasmo impalpável parecia pairar em torno de seus pro-
nunciamentos e de suas respostas. Era um homem muito viajado, que 
conhecia o mundo e era instruído em tantos assuntos, interessado de 
forma livre e estranha. Ainda assim, era um homem correto… O sr. 
Von Schröder não sabia bem o que pensar a seu respeito. Mesmo que 
suas opiniões acerca de muitos temas coincidissem com as dele, era im-
possível concordar com ele em todos os aspectos. Tudo o que ele dizia 
parecia estar sempre envolto por uma reserva secreta e, em seus julga-
mentos, ele expressava, invariavelmente, uma tolerância inquietante, de 
tal maneira que nunca ficava claro se ela significava justiça ou desprezo. 
O mais suspeito de tudo, porém, era seu sorriso, um sorriso que se ma-
nifestava nos olhos mas não na boca, um sorriso que às vezes parecia 
surgir como resultado de uma série de rugas em forma de raios, dis-
postas junto aos cantos externos dos olhos, ou que talvez, ao contrário, 
tivesse provocado o surgimento dessas rugas com o passar do tempo… 
O barão Knobelsdorf era mais jovem do que o ministro das Finanças, 
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um homem que, à época, estava na flor da idade, muito embora sua bar-
ba bem aparada e a cabeleira lisa repartida ao meio já começassem a se 
tornar grisalhas — aliás, era atarracado, tinha o pescoço curto e se sen-
tia visivelmente oprimido pelo colarinho de seu traje oficial, coberto de 
galões até a borda. Por um instante, deixou o sr. Von Schröder entregue 
à própria perplexidade e então prosseguiu:

— Mas, talvez, fosse do interesse de uma administração judiciosa 
das finanças da corte que o famoso artista se desse mais por satisfeito 
com condecorações e com títulos… para falar mais claro, quanto terá 
custado essa pintura?

O sr. Von Schröder reanimou-se. O desejo e a esperança de se en-
tender com o barão e até mesmo de chegar a estabelecer certa intimida-
de e até mesmo alguma unanimidade com ele o entusiasmavam.

— É exatamente o que eu penso! — disse ele, voltando-se, para 
então prosseguir em sua marcha pelos salões. — Sua excelência acaba 
de tirar as palavras da minha boca. Quanto terá sido pago por essa “hi-
poteca”? E o que dizer sobre o restante desse esplendor de cores aqui 
nas paredes? Pois, em suma, a reforma do castelo custou um milhão, 
há seis anos.

— No mínimo!
— Um milhão, exatamente! E essa conta foi verificada e aprovada 

pelo marechal da corte Von Bühl zu Bühl, que agora se entrega, ali 
no fundo, à sua agradável catalepsia. A conta foi também verificada, 
aprovada e liquidada pelo diretor das finanças da corte, conde Trüm-
merhauff…

— Liquidada ou transformada em dívida.
— Das duas uma!… Vou lhe dizer, essa soma foi onerada a uma 

conta e exigida a um caixa, a um caixa…
— Em uma palavra: o caixa da administração patrimonial do grão-

-duque.
— Sua excelência sabe tão bem quanto eu o que ele quer dizer com 

isso. Não, isso me faz gelar… eu lhe juro que não sou um covarde nem 
um hipocondríaco, mas meu coração gela ao imaginar que, diante das 
atuais circunstâncias, alguém não se importe em gastar um milhão — 
para quê? Para nada, por um gosto sem sentido, pela reforma de um 
castelo dinástico no qual é preciso que nasçam os herdeiros…

O sr. Von Knoblesdorff riu:
— Sim, meu Deus, o romantismo é um luxo, e um luxo caro! Excelên-

cia, eu concordo com sua opinião, evidentemente. Mas o senhor precisa 
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levar em consideração que toda a atual precariedade nas finanças do grão-
-duque em meio a este luxo romântico tem lá sua razão de ser. O mal tem 
sua origem no fato de os grão-duques serem gente do campo. Sua fortuna 
consiste em terras e seus rendimentos provêm dos lucros obtidos pela agri-
cultura. Hoje em dia… eles ainda não foram capazes de se decidir a se tor-
narem industriais e financistas. Com lamentável teimosia, conduzem a vida 
por certos conceitos ideológicos fundamentais obsoletos, como, por exem-
plo, os conceitos de fidelidade e de dignidade. As propriedades do grão-
-duque são garantidas somente pela fidelidade de seus comissários. A venda 
de terras, ainda que em condições vantajosas, é impossível. Hipotecá-las 
para obter créditos para a melhoria da agricultura lhes parece inadmissí-
vel. A administração se vê impedida de aproveitar livremente conjunturas 
comerciais — por causa da dignidade. Perdão! Não há nenhuma novidade 
no que estou lhe contando. Gente como eles, que faz questão de preservar 
a própria dignidade, não pode e não vai competir com a liberalidade e com 
o sentido irrestrito de iniciativa de homens de negócios menos teimosos e 
menos idealistas. Portanto, o que significa um milhão a mais ou a menos 
diante deste luxo negativo, o que significa esse milhão que foi sacrificado 
por uma tolice sem significado, para usar as mesmas palavras de sua exce-
lência? Se ao menos, com esse gasto, o grão-duque se desse por satisfeito! 
Mas a esse gasto somam-se os que decorrem da manutenção de uma corte 
num padrão de dignidade sofrível. É preciso manter os castelos e seus par-
ques, Hollerbrunn, Monbrillant, Jägerpreis, não é verdade? E Eremitage, 
Delphinenort, Fasanerie e todos os outros… e já ia me esquecendo do cas-
telo de Segenhaus e das ruínas de Haderstein… para não falar do Velho 
Castelo… todos estão mal conservados, em péssimo estado, mas trata-se 
de um patrimônio… E é preciso também sustentar o Teatro da Corte, a 
galeria, a biblioteca. Há centenas de aposentadorias a pagar — mesmo que 
não haja uma obrigação jurídica, e sim questões de fidelidade e de dignida-
de. E lembre-se de como foi nobre e generoso o grão-duque quando das 
últimas enchentes… mas, afinal, o que é que estou lhe dizendo aqui!

— Com isso que vossa excelência está dizendo — disse o ministro 
das Finanças —, vossa excelência imagina opor-se às minhas ideias, mas, 
na verdade, somos da mesma opinião, meu caro barão — ao dizer essas 
palavras, o sr. Von Schröder colocou a mão sobre o coração —, pois en-
trego-me à certeza de que, no que diz respeito à minha opinião, à minha 
leal opinião, não existe nenhum tipo de desacordo entre vossa excelência 
e eu. Não é possível que o rei cometa injustiças… o soberano está aci-
ma de qualquer crítica. Mas uma dívida… oh… trata-se de uma palavra 
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