
OS SOFRIMENTOS DO JOVEM WERTHER

johann wolfgang von goethe nasceu em Frankfurt, em 
1749. Estudou em Leipzig, onde demonstrou interesse pelas 
ciências ocultas, e em Estrasburgo, onde Herder o introduziu 
às obras de Shakespeare e à poesia popular. Produziu ensaios 
e versos líricos e, aos 24 anos, escreveu Götz von Berlichingen, 
peça que lhe trouxe fama nacional e o estabeleceu no movimento 
Sturm und Drang [Tempestade e Ímpeto]. Werther, romance trá-
gico, alcançou sucesso ainda maior. Goethe começou a trabalhar 
no Fausto e em Egmont, outra tragédia, antes de ser convidado 
a participar do governo em Weimar. Seu interesse pelo mundo 
clássico o levou a partir subitamente para a Itália, em 1786. Via-
gem à Itália relata suas andanças por aquele país. Ifigênia em 
Táuride e Torquato Tasso, dramas clássicos, tiveram início nessa 
época. Retornando a Weimar, Goethe dedicou-se a escrever a se-
gunda parte do Fausto, encorajado por Schiller. Durante esse pe-
ríodo final, concluiu a série de narrativas do Wilhelm Meister e 
escreveu muitas outras obras, incluindo o Divã ocidento-orien-
tal, As afinidades eletivas e sua autobiografia De minha vida: 
poesia e verdade. Goethe também dirigiu o Teatro Público e de-
senvolveu trabalhos relacionados a teorias científicas no campo 
da botânica evolucionária, da anatomia e da cor. Casou-se em 
1806. Concluiu o Fausto antes de morrer, em 1832.
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-Schüler, Paul Celan, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich 
Heine, Theodor Storm e Thomas Mann, com destaque para a 
tradução da autobiografia De minha vida: poesia e verdade, de 
Goethe (Prêmio Paulo Rónai de Tradução, 2018).
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Introdução

michael hulse

i

“Nesta primavera”, escreveu Christian Kestner em 1772, 
“um certo Goethe esteve aqui. É de Frankfurt, aparente-
mente doutor em direito, 23 anos de idade, filho único de 
um pai bastante rico. Veio a pedido do pai para dar iní-
cio a uma carreira, mas ele próprio está mais inclinado à 
análise de Homero, Píndaro etc., e a tudo mais a que seu 
gênio, sua forma de pensar e seu coração o lançam.”

A pequena cidade de Wetzlar, 64 quilômetros ao nor-
te de Frankfurt, contava à época com uma população em 
torno de 4 mil habitantes, dos quais quase um quarto em-
pregava-se no tribunal. Quando Goethe registrou-se no 
Reichskammergericht, em 25 de maio daquele ano, suas 
chances de repetir tanto o pai quanto o avô, adquirindo 
experiência valiosa e contatos em Wetzlar, deviam ser ex-
celentes. Mas Goethe, a essa altura já autor de poemas im-
pressionantes, bem como de Götz von Berlichingen e outras 
obras dramáticas de juventude, era mais facilmente encon-
trado debaixo de uma árvore, estirado na relva, filosofan-
do com os amigos Gotter, Von Goué, Von Kielmansegge e 
König, do que se dedicando à carreira. Sozinho ou acompa-
nhado, Goethe caminhava até a vila das redondezas, Gar-
benheim, lia seu Homero, seu Goldsmith ou a Bíblia, con-
versava com os habitantes do vilarejo e com as crianças e 
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os sofrimentos do jovem werther8

sentava-se à sombra das tílias. A filha de um diretor escolar 
que sobreviveu ao escritor, morrendo dois anos depois dele, 
em 1834, nunca se esqueceu de Goethe nem do outro jovem 
cavalheiro, Jerusalem, e, aos que visitavam a vila, exibia um 
banco de madeira (o Wertherstuhl) em que Goethe costu-
mava sentar-se.

Pouco depois de sua chegada a Wetzlar, Goethe com-
pareceu a um baile em Volpertshausen, vila próxima, 
quando conheceu uma jovem chamada Charlotte Buff. Na 
mesma carta para o amigo August von Hennings, Chris-
tian Kestner registrou as circunstâncias: 

Em 9 de junho de 1772, aconteceu de Goethe compa-
recer ao mesmo baile campestre ao qual fomos minha 
garota e eu. Não pude me fazer presente desde o co-
meço, e me dirigi até lá mais tarde, a cavalo, enquanto 
minha garota adiantou-se com outros camaradas. O 
dr. Goethe era um dos que iam na carruagem, e foi lá 
que travou conhecimento com Lottchen. […] Ele não 
sabia que ela era comprometida. […] Lottchen efetuou 
ali uma conquista completa.

Charlotte Buff, então com dezenove anos de idade, era a 
segunda mais velha entre os onze filhos do viúvo Heinrich 
Adam Buff, oficial residente da Deutschorden em Wetzlar. 
Loira atraente, de olhos azuis, Charlotte era uma moça es-
pontânea, sagaz e cheia de vida. Christian Kestner a conhe-
ceu quando ela tinha quinze anos e ficou impressionado: via 
nela uma pessoa muito franca, gentil e cortês, não apenas 
satisfeita consigo mesma, mas motivo de alegria também 
para os outros. Durante os anos seguintes, a afeição e o 
respeito de Kestner aumentaram, especialmente depois da 
morte da mãe, em 1771, quando Lotte assumiu uma posi-
ção de autoridade e responsabilidade na família, com uma 
calma e brandura de espírito que a tornavam indispensável 
e profundamente amada. Lotte correspondeu ao amor de 
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9introdução

Kestner, e, à época da estadia de quatro meses de Goethe 
em Wetzlar, era notório que Kestner era o “prometido” de 
Lotte: era com essa palavra que Goethe e seus amigos refe-
riam-se a ele, e, quarenta anos mais tarde, escrevendo o au-
tobiográfico De minha vida: Poesia e verdade, Goethe mais 
uma vez se valeu dessa palavra para se referir a Kestner.

Com quatro décadas de retrospecção, Goethe registra 
que Lotte lhe pareceu uma moça alegre e agradável, pura e 
saudável, notando que, “onde quer que ela estivesse, uma 
atmosfera de serenidade descontraída prevalecia”. Muito 
porque irradiava uma promessa de felicidade doméstica, 
Goethe a considerava o tipo de moça que qualquer ho-
mem gostaria de chamar de sua. Curiosamente, também 
descreveu Lotte como uma mulher mais apta a inspirar 
contentamento do que paixões violentas. Ao mesmo tem-
po, Goethe afeiçoou-se a Christian Kestner, que se desta-
cava pelo “comportamento calmo e harmonioso, a clareza 
de opinião e a firmeza nas ações e na expressão”. Goethe 
considerava Kestner diligente e sensível.

Christian Kestner, de sua parte, considerava Goethe 
nada menos que um jovem excepcional. “Ele possui mui-
tos talentos, é um verdadeiro gênio e um homem de cará-
ter, e tem uma imaginação extraordinariamente vívida, o 
que o leva a se expressar, na maior parte das vezes, por 
meio de imagens e parábolas”, escreveu a Von Hennings. 

É, no geral, um homem de emoções violentas; no en-
tanto, frequentemente demonstra considerável auto-
controle. O molde de sua mente é nobre, e ele é livre o 
suficiente de preconceitos para se comportar tal como 
considera apropriado, pouco se importando se agra-
da aos demais, ou se seu modo de agir é elegante ou 
permitido pelas atitudes prevalentes. Despreza todas 
as formas de compulsão. Ama as crianças e pode se 
manter bem ocupado na companhia delas.
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os sofrimentos do jovem werther10

Entre Lotte, Goethe e Kestner desenvolveu-se uma ami-
zade que transformou o prazeroso verão de 1772 no que 
o próprio Goethe descreveu, retrospectivamente, como 
“um genuíno idílio germânico”. Em Poesia e verdade, um 
Goethe envelhecido apresenta aquele longo verão como 
uma alegre estação onírica, em que a beleza do campo 
ofereceu a prosa, e os deleites puros da afeição, a poesia 
correspondente. Em passeios pelos campos e jardins, entre 
o milho maduro, ouvindo o canto da cotovia, os três ami-
gos tornaram-se inseparáveis. Ou, pelo menos, dois deles. 
Havia momentos em que o “prometido” era impedido de 
fazer-se presente por causa de seus negócios. Nessas oca-
siões, Goethe e Lotte passeavam a sós.

Kestner era um homem de bom senso e tolerância, e 
seus instintos o estimulavam antes à amizade do que ao 
ciúme infundado; no entanto, não se sentia inteiramente 
satisfeito com a proximidade entre Lotte e Goethe. Já em 
fins de junho, escreve em seu diário: 

Tendo encerrado meu trabalho, fui ver minha garo-
ta e encontrei o dr. Goethe por lá. […] Ele a ama e, 
por mais filósofo que seja, por mais bem-disposto que 
possa ser para comigo, não aprecia que eu apareça 
para desfrutar da companhia de minha garota. E eu, 
embora igualmente bem-disposto em relação a ele, 
não gosto de encontrá-lo a sós com minha garota, en-
tretendo-a.

Em sua autobiografia, Goethe sugere que o trio de 
amigos era livre de fricções, e que qualquer dor ou frus-
tração que tenha sentido na companhia de Lotte era uma 
parte natural da felicidade que vivenciamos quando dese-
jamos o que não podemos ter. “Se, como se diz, a maior 
felicidade é encontrada no desejo, e se o verdadeiro dese-
jo deve sempre ser direcionado para algo inatingível, en-
tão tudo conspirou para fazer do jovem cuja sorte temos 
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acompanhado o mais feliz dos mortais”, escreve ele, refe-
rindo-se a si mesmo na terceira pessoa. E continua:

Sua afeição por uma mulher já prometida para ou-
tro homem, seus esforços para tornar certas obras-
-primas da literatura estrangeira parte da nossa lite-
ratura, bem como de sua própria, e suas tentativas 
de capturar a Natureza não apenas em palavras, mas 
também com o lápis e o pincel, embora sem a técnica 
adequada: qualquer uma dessas coisas seria suficiente 
para insuflar-lhe o coração e fazer-lhe pesar o peito.

Que tanto Goethe quanto Lotte se comportavam den-
tro dos limites impostos pela integridade natural e pela 
amizade inocente é inquestionável. Que isso fosse possível 
sem qualquer tensão parece muito improvável, em par-
te por conta do alívio que Goethe experimentou quando 
escreveu o romance e exorcizou o passado, e em parte 
porque, a certa altura, durante o verão de 1772, Lotte foi 
obrigada a dizer a Goethe, com toda franqueza, que ele 
não deveria esperar que seu amor fosse correspondido. 
“Ela lhe disse que não esperasse nada além da amizade”, 
escreveu Kestner em seu diário, no dia 16 de agosto. “Ele 
ficou pálido e bastante cabisbaixo.”

Menos de um mês depois, Goethe partiu. No dia 10 de 
setembro, passou a noite com Lotte e Kestner, e a conversa, 
por estímulo de Lotte, voltou-se para o tema da vida após 
a morte e se era possível um reencontro depois da parti-
da. Goethe tornou a deprimir-se. Às sete horas da manhã 
do dia seguinte, deixou Wetzlar sem aviso. Uma nota de 
adeus endereçada a Lotte acenava para um encontro futu-
ro, demorava-se na doce tristeza da última reunião e acres-
centava: “Agora estou sozinho e posso derramar minhas 
lágrimas. Deixo-os para vossa felicidade, e não partirei de 
vossos corações”.

Os olhos de Lotte (conta-nos o diário de Kestner) en-

210520_penguin_miolo_goethe_o jovem_graf.indd   11 20/05/21   11:28



os sofrimentos do jovem werther12

cheram-se de lágrimas quando ela leu a nota de Goethe, 
e Kestner foi obrigado a defender o rival contra a acusa-
ção de brusquidão deselegante. Enquanto isso, o jovem 
escritor seguia a caminho de Koblenz, onde conheceu o 
amigo Merck, a autora Sophie von La Roche, o conselhei-
ro com quem ela era casada e a filha de dezesseis anos do 
casal, Maximiliane. “É muito agradável”, conta Goethe 
em Poesia e verdade, “quando uma nova paixão desperta 
dentro de nós antes de a velha ter desvanecido por com-
pleto.” Goethe afeiçoou-se imensamente de Maximiliane, 
e a Lotte deste romance aproxima-se mais de Maximi-
liane von La Roche, em termos de aparência física, do 
que de Charlotte Buff. Com Maximiliane, contudo, Goe-
the estava mais uma vez fadado à frustração, e dois anos 
mais tarde ela se casaria com um comerciante frankfur-
tiano de meia-idade. 

Goethe manteve-se em contato próximo por carta com 
seus amigos de Wetzlar e, no começo de outubro, sobres-
saltou-se ao ouvir um boato (que se provou infundado) 
de que seu amigo Von Goué cometera suicídio. “Honro o 
feito”, escreveu Goethe a Kestner no dia 10 de outubro, 
mas acrescentando: “Espero jamais perturbar meus ami-
gos com uma notícia dessa natureza”. Nem três semanas se 
passaram quando um segundo suicídio foi relatado, dessa 
vez corretamente: na noite de 29 de outubro, Karl Wilhelm 
Jerusalem atirou em si mesmo. Morreu no dia seguinte, 
por volta do meio-dia, sendo enterrado na mesma tarde.

Um pouco mais velho do que Goethe, Jerusalem nasceu 
numa família muito religiosa, em março de 1747, em Wol-
fenbüttel. Foi para a faculdade em Braunschweig (Bruns-
wick), depois estudou direito em Leipzig, na mesma época 
que Goethe, e em Göttingen, onde se graduou em 1770. 
Considerado um jovem são e agradável, desfrutava do res-
peito de um dos escritores proeminentes da época, Lessing. 
Em setembro de 1771, conseguiu um emprego em Wetzlar 
como secretário de Von Hoefler, embaixador de Braunsch-
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13introdução

weig. Em Wetzlar, em seu tempo livre, ocupava-se da pin-
tura, da poesia e da filosofia, e era ocasionalmente parte 
do grupo quando Goethe e seus amigos se encontravam 
em Wetzlar ou Garbenheim, embora ele e Goethe nunca 
tivessem sido próximos. Ao que parece, Jerusalem não 
compartilhava da opinião altamente favorável de Christian 
Kestner sobre Goethe, descrevendo-o com ares um tanto 
superiores, numa carta de julho de 1772, como uma pes-
soa “enfatuada”, um “escrevinhador”.

Em Poesia e verdade, Goethe lembra de Jerusalem 
como um jovem educado, de rosto arredondado, cortês, 
de olhos azuis e cabelos claros. “Vestia as roupas comuns 
no Norte da Alemanha, imitando os ingleses: uma casaca 
azul, colete e calças de couro amarelado.” Goethe recorda-
-se, em particular, do gosto de Jerusalem por desenhos de 
paisagens desérticas e de sua paixão pela esposa de outro 
homem. Lembrando que Jerusalem, já tendo sido desde-
nhado pela alta sociedade de Wetzlar, era de disposição 
solitária e reflexiva, dado a longas caminhadas ao luar e 
que havia redigido um ensaio em defesa do suicídio, Chris-
tian Kestler conclui que aquela paixão por Elisabeth Herd 
havia sido o golpe fatal nele. “Não acredito que ela tenha 
interesse em amores galantes, e, em todo caso, seu marido 
é extremamente ciumento; assim, seu amor finalmente pôs 
fim à tranquilidade de seu coração e à sua paz.”

Ao saber da notícia no começo de novembro, Goethe 
imediatamente escreveu a Kestner: 

Pobre rapaz! Lembro de voltar de uma caminhada e 
encontrá-lo à luz da lua, e disse para mim mesmo: ele 
está apaixonado. Foi a solidão, Deus sabe, que devo-
rou seu coração. — Eu o conhecia havia sete anos, 
embora só raramente nos falássemos; quando parti, 
trouxe um de seus livros comigo, e agora o guardarei 
e lembrarei dele pelo resto da vida. 
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os sofrimentos do jovem werther14

Goethe esteve em Wetzlar de 6 a 11 de novembro e apro-
veitou a oportunidade para averiguar os detalhes da morte 
de Jerusalem. Naquele mesmo mês, recebeu por escrito o 
relato meticuloso que pedira a Kestner, no qual, a seu tem-
po, basearia as páginas finais deste romance. Uma vez de 
posse dos fatos precisos, Goethe (de acordo com Poesia e 
verdade) divisou a estrutura completa da obra.

O relato de Christian Kestner descrevia uma história 
que circulava por Wetzlar: a de que Jerusalem havia decla-
rado seu amor para Elisabeth Herd. Frau Herd, mantendo 
o jovem à distância, contou sobre a cena ao marido, pe-
dindo-lhe que proibisse o acesso de Jerusalem à residência 
do casal, coisa que o marido fez. Nesse ponto, Jerusalem 
enviou uma nota a Kestner, solicitando o empréstimo de 
suas pistolas para uma viagem que ele pretendia fazer, e 
Kestner, ignorando o que se passava na cabeça de Jerusa-
lem, cedeu ao pedido. 

Jerusalem passou a tarde organizando seus papéis, qui-
tando dívidas e caminhando. Naquela noite, acendeu a la-
reira e pediu uma jarra de vinho ao criado. Disse que acor-
daria cedo na manhã seguinte, e o criado, em consequência, 
foi para a cama sem despir o uniforme, de modo a estar 
pronto quando solicitado. Jerusalem escreveu duas cartas, 
uma para sua família e outra para Herd, desculpando-se 
por perturbar a paz de seu lar. Kestner especulava que Jeru-
salem talvez tivesse escrito uma terceira carta, para Von 
Hoefler, sugerindo que era possível que o embaixador esti-
vesse suprimindo a missiva a fim de tornar a frustração 
amorosa de Jerusalem a causa principal da tragédia. O em-
baixador andava insatisfeito com Jerusalem e desejava subs-
tituí-lo, e pode ter se sentido responsável por isso.

Entre meia-noite e uma da manhã, Jerusalem disparou o 
tiro mortal. Um monge franciscano ouviu o disparo e viu o 
brilho da pólvora; mas, como tudo permaneceu calmo, não 
deu maior importância. Jerusalem, ao que parece, matou-se 
sentado à escrivaninha, segundo o relato de Kestner: 

210520_penguin_miolo_goethe_o jovem_graf.indd   14 20/05/21   11:28



15introdução

O espaldar da cadeira estava ensanguentado, bem 
como os apoios de braço. Ele tombou da cadeira. Ha-
via muito sangue no piso. Ele deve ter se agitado no 
chão sobre o próprio sangue […] e depois se arrastou 
até a janela. […] (Estava inteiramente vestido, com 
suas botas, a sobrecasaca azul e o colete bege.).

O criado apareceu às seis da manhã e encontrou o pa-
trão ainda vivo, mas incapaz de fazer qualquer coisa além 
de gemer. Um médico foi convocado e, “para coroar tudo, 
abriu uma veia em seu braço”. A notícia alcançou Kestner, 
que, pensando com horror nas pistolas, apressou-se em di-
reção aos aposentos de Jerusalem. “Os pulmões dele ainda 
produziam um zumbido mortal terrível, ora débil, ora mais 
alto; seu fim era próximo. Bebera uma única taça de vinho. 
[…] Emilia Galotti jazia aberto numa mesa à janela.”

Jerusalem morreu por volta do meio-dia e foi enterra-
do na mesma noite, pouco antes das onze horas. Kestner 
relatou que aprendizes de barbeiro carregaram o corpo à 
sepultura e que uma cruz foi levada à frente de Jerusalem. 
E acrescentou o comentário despretensioso que Goethe 
subsequentemente escolheria como as palavras finais de 
seu romance: “Nenhum clérigo o acompanhava”.

Kestner e Lotte casaram-se em abril de 1773, informan-
do Goethe após o evento. Maximiliane von La Roche ca-
sou-se em janeiro de 1774. E Goethe lançou-se à escrita. 

ii

Não é de surpreender que Os sofrimentos do jovem Wer-
ther, publicado em Leipzig por Weygand em 1774, tenha 
sido recebido em seu tempo (e continue a ser lido) como 
parte autobiográfico, parte biográfico. Escrevendo a Hen-
nings em novembro de 1774, Kestner nota sem rodeios 
que, na primeira parte do romance, Werther era Goethe, 
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e na segunda, Jerusalem. O próprio Goethe, descrevendo 
mais tarde a escrita da obra como uma ocupação que lhe 
tomou quatro semanas, durante as quais procedeu com a 
certeza inconsciente de um sonâmbulo, escreveu em Poe-
sia e verdade sobre o sentimento de liberdade e alívio que 
experimentou depois daquele esforço e falou especifica-
mente de “confissão”. De fato, num sentido real, Werther 
é a primeira grande realização daquilo que uma época 
posterior classificaria como literatura “confessional”. 

Não faltaram leitores ingênuos, contudo, que se desa-
gradaram do fato de Goethe transformar “realidade em 
poesia”: o conhecimento de que havia eventos reais por 
trás da ficção de Goethe serviu de pretexto para indul-
gências das mais piegas. Na primavera de 1776, uma pro-
cissão à luz de tochas dirigiu-se à sepultura de Jerusalem, 
onde discursos foram proferidos, flores foram ofertadas 
e um afamado poema sobre Werther de C. E. von Reit-
zenstein foi recitado. Peregrinos vinham de toda a Europa. 
O Handbook for Travellers on the Continent [Guia para 
viajantes no continente], de John Murray, explicava ao via-
jante inglês do século xix onde encontrar a sepultura de 
Jerusalem, a fonte de Charlotte e a tília sob a qual Goethe 
gostava de sentar-se. Em Garbenheim, um estalajadeiro 
empilhara um montículo de terra e costumava dizer solene-
mente aos visitantes que aquela era a sepultura de Werther. 
Um grupo de cinco peregrinos ingleses brindou Werther ao 
pé de sua sepultura, esvaziou o restante da garrafa na terra 
e, desembainhando punhais, proferiu uma série de discur-
sos antes de presentear os habitantes do vilarejo. Saber que 
houve antes uma realidade que fora ficcionalizada em um 
reino diferente da experiência não era suficiente: a “reali-
dade” tinha que incluir a “poesia” e era santificada por ela. 

Histórias ainda piores de sentimentalismo desbragado 
foram enormemente exageradas. Uma parte essencial da 
lenda de Werther sempre insistiu que teria havido uma 
inundação de “Liebestod por toda a Europa”, nas pala-
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vras de um poema recente de Michael Hofmann. Mas pa-
rece haver pouca evidência de que o romance de Goethe 
tenha estimulado uma epidemia de suicídios por amor. 
Uma mulher chamada Fanni von Ickstatt saltou para a 
morte de uma torre da Frauenkirche em Munique, e logo 
emergiu um poema culpando a tragédia no romance de 
Goethe. Se o poema estava correto, não há como determi-
nar. De forma mais impressionante, outra jovem matou-se 
por afogamento no rio Ilm, atrás do jardim de Goethe em 
Weimar, em janeiro de 1778. Christine von Lassberg fora 
abandonada pelo amado e lançou-se à morte com uma có-
pia do Werther no bolso. Se ela se mataria caso o roman-
ce de Goethe não a tivesse influenciado é um argumento 
discutível. De todo modo, os jovens da Europa contenta-
vam-se em vestir sobrecasacas azuis e coletes beges, op-
tando, sensatamente, por não puxar o gatilho. Quando 
James Hackman matou Martha Ray do lado de fora do 
teatro Covent Garden em Londres, em 1779, fracassando 
no tiro que tentou dar em si mesmo em seguida, Sir Her-
bert Croft transformou o caso num romance epistolar inti-
tulado Love and Madness [Amor e loucura], que supunha 
que Hackman tinha sido influenciado pelo Werther e até 
mesmo escrito uma série de “Versos encontrados, depois 
da morte de Werter, no chão, ao lado da pistola”. Contu-
do, é duvidoso que o verdadeiro James Hackman tenha 
de fato lido o Werther, e por que o romance o induziria 
ao assassinato é ainda mais duvidoso. O caso Hackman 
tornou-se, mais tarde, tema de outro romance, Der englis-
che Werther [O Werther inglês], publicado por Wilhelm 
Häring em 1843, sob o pseudônimo de Willibald Alexis.

Se o mito de uma epidemia de suicídios guarda algu-
ma verdade ou não, muitos dos contemporâneos de Goethe 
prontamente admitiram que o romance poderia exercer 
uma influência corruptiva, acendendo um debate aca-
lorado sobre o tema. Um dos escritores de destaque da 
época, Wieland, resenhou o romance de Goethe na revista 

210520_penguin_miolo_goethe_o jovem_graf.indd   17 20/05/21   11:28



os sofrimentos do jovem werther18

Teutsche Merkur, em dezembro de 1774, e observou que 
estimular a piedade do leitor para um suicídio, mostrando 
que um coração mole e uma imaginação febril podem ser 
destrutivos, é algo que está bem longe de escrever uma de-
fesa do suicídio em geral. Os censores de Leipzig pensavam 
de outra forma. Quando a faculdade de teologia de Leipzig 
entrou com uma ação a favor do banimento do romance, 
sob o argumento de que ele enaltecia o suicídio, o conse-
lho municipal decretou a medida em dois dias. Também na 
Dinamarca uma tradução anunciada foi proibida. Nicolai, 
que escreveu um final alternativo paródico para o roman-
ce, não gostava da aparente defesa do suicídio, enquanto 
o dramaturgo Lenz, num comentário não publicado sobre 
a moral do Werther, notou que enxergar o romance des-
sa forma era como interpretar a Ilíada de Homero como 
uma incitação à raiva, à discórdia e à inimizade. Numa 
carta de maio de 1775, Lichtenberg afirmou com frieza: 
“O cheiro de uma panqueca é uma razão mais poderosa 
para permanecer neste mundo do que todas as razões su-
postamente elevadas do jovem Werther para abandoná-lo”. 
Lichtenberg imaginou duas ilustrações, antes e depois. A 
primeira representava um amante infeliz agarrado a uma 
pistola, e uma faca, o romance e uma panqueca postos na 
mesa diante dele, e, logo abaixo da ilustração, as palavras: 
“Minha ruína e meu antídoto estão igualmente diante de 
mim” (de Cato, de Addison). A segunda mostrava a pisto-
la esquecida, a faca na panqueca, metade da panqueca na 
boca do jovem, e, debaixo da ilustração, as palavras de Cé-
sar: “Iacta est alea” [A sorte está lançada]. O próprio Goe-
the sentiu-se bastante afetado pelo debate para acrescentar 
uma quadra com uma máxima a cada parte do romance 
numa reedição de 1775. A máxima para a segunda parte 
fecha com a injunção para que o leitor seja “homem” e não 
siga os passos de Werther. 

Imitar a vida e a morte de Werther era uma coisa; imi-
tar o livro no qual ele aparecia era outra. O sucesso do 
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Werther foi veloz e imenso. O romance logo foi tradu-
zido para todas as principais línguas europeias. Escreve-
ram-se poemas, peças e óperas sobre Werther. No Prater, 
em Viena, houve uma exibição de fogos de artifício em 
homenagem a Werther. Na Fleet Street, em Londres, o 
Royal Historical Wax-Work, da sra. Salmon, exibiu o 
“admiradíssimo Grupo da Morte de Werther, acompa-
nhado por Charlotte e Família”. Músicas sobre Werther 
eram cantadas. Porcelanas de Meissen exibiam cenas do 
livro. Damas usavam joias, leques e luvas associados ao 
personagem, e o perfume delas chamava-se Eau de Wer-
ther. Por volta de 1799, Werther dera a volta ao mundo e 
retornava à Alemanha pelo Extremo Oriente: um chinês 
empreendedor, notando a popularidade do trágico suici-
da, começara a produzir pinturas de Werther ao estilo 
chinês, enviando-as à Europa.

Os quinze anos que se seguiram à primeira edição 
foram o auge da febre Werther. Uma tradução francesa 
apareceu em 1776, e The Sorrows of Werter: A German 
Story, numa tradução de Daniel Malthus (pai do econo-
mista), em 1779. Eram anos estéreis na literatura ingle-
sa. Fielding e Richardson, Sterne e Smollett, Goldsmith e 
Gray estavam todos mortos, e por alguns anos o roman-
ce de Goethe dominou a cena inglesa. Influenciado pelos 
romances epistolares de Richardson e por O vigário de 
Wakefield, de Goldsmith, por Young e Gray, Hamlet e 
Ossian, o romance oferecia uma atmosfera elegíaca fami-
liar, além de cenas envolvendo crianças, uma vida cam-
pestre patriarcal e uma paisagem selvagem, tempestuosa, 
tal como o gosto prevalente na Inglaterra aceitaria rapida-
mente. Assimilado de pronto, embora lido apenas como 
uma história de amor sentimentalmente trágica, Werther 
servia de tópico de discussão: Fanny Burney registrou que 
fora indagada acerca de sua opinião sobre o romance pela 
rainha Charlotte, que não havia gostado, e no Spring Gar-
den Coffee House, em Londres, houve uma reunião para 
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debater se era correto que Charlotte aceitasse as visitas de 
Werther depois de seu casamento com Albert. Werther e 
Charlotte figuram em incontáveis poemas, e o seguinte so-
neto de Charlotte Smith, nem de longe um dos piores, su-
gere as qualidades que se julgava que o romance de Goethe 
representava e as reações que ele estimulava:

Make there my tomb; beneath the lime-trees shade,
 Where grass and flowers in wild luxuriance wave;
Let no memorial mark where I am laid,
 Or point to common eyes the lover’s grave!
But oft at twilight morn, or closing day,
 The faithful friend, with fault’ring step shall glide,
Tributes of fond regret by stealth to pay,
 And sigh o’er the unhappy suicide.
And sometimes, when the Sun with parting rays
 Gilds the long grass that hides my silent bed,
The tear shall tremble in my CHARLOTTE’s eyes;
 Dear, precious drops! — they shall embalm 
                                                              [the dead;
Yes! CHARLOTTE o’er the mournful spot shall weep,
Where her poor WERTER — and his sorrows sleep.

Faça ali meu túmulo, à sombra dos limoeiros,
 Onde a relva e as flores ondulam numa 
                                  [exuberância selvagem;
Que nenhum memorial marque onde me estendi,
 Ou aponte para olhos quaisquer a sepultura 
                                                           [do amante!
Mas, ao crepúsculo da manhã ou no cair do dia, 
 A amiga fiel muito deslizará, com passo vacilante,
A fim de pagar os tributos do arrependimento
 E suspirar, discreta, pelo suicídio infeliz.
Quando o Sol, por vezes, com raios de despedida,
 Dourar a relva crescida que esconde minha cama 
                                                                    [silenciosa,
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