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Introdução

Este é o único romance de Oscar Wilde.
Surgiu na época em que o escritor conheceu a glória 

literária. Seu nome aparecera, antes, em contos, histó-
rias, comédias e outros gêneros apreciados por adultos 
e crianças.

Mas este é o seu romance.
A ideia lhe surgiu num dia de primavera. O escritor 

visitava seu amigo, o pintor Basil Hallward, quando este 
se encontrava empolgado pela pintura do retrato de um 
jovem de extraordinária beleza.

Frequentava seu estúdio. Enquanto o amigo pintava, 
Wilde conversava com o pintor e admirava o retrato 
e o original: Dorian Gray. Um jovem cujo belo rosto 
irradiava alegria, pureza e bondade, como se o mundo 
não o tivesse tocado ainda com suas maldades, seus so-
frimentos.

Nesse dia, Basil terminava o quadro. Sua obra-prima, 
conforme dizia. E de Wilde veio o comentário:

— É pena que uma criatura tão radiosa deva enve-
lhecer!
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— Realmente — concordou o artista. — Que be-
leza se Dorian pudesse *car exatamente como é, e o 
retrato envelhecesse e enrugasse em seu lugar. Juro que 
faço votos para que assim seja!

Isso foi tudo. Nada mais foi dito, a*rma o pintor. Ocu-
pou-se, então, em completar o trabalho, enquanto Wilde 
permanecia calado, pensando. Subitamente, levantou-se e 
correu para a porta, mal se despedindo do outro.

Diz o artista que não tornou a ver Wilde nem Do-
rian Gray.

Muitos anos depois, caiu-lhe nas mãos este livro. A 
história surgida daquela conversa que parecia sem maior 
importância. Mas a ideia entusiasmara o escritor: que o 
físico se mantivesse intato, através do tempo, sem sofrer 
as marcas dos erros, das maldades, das perversões a que 
está sujeita a alma humana através da duração de sua 
vida; que essas marcas se imprimissem no retrato; o cor-
po se mantivesse jovem, belo e sadio; nenhuma queda, 
nenhuma decadência, nenhum sinal de velhice.

Basil Hallward, no prefácio que fez para o livro, a*r-
ma que Wilde bordou muito sobre o tema. Antes de 
tudo, mostrou um Dorian Gray perverso e pervertido 
— o oposto do que era o seu jovem modelo.

A ideia de Basil Hallward — a velhice destrói e degra-
da a beleza física — in3amou a imaginação do poeta. Daí 
nasceu o livro. Eis aí: um tema que lhe daria margem para 
dizer muitas das coisas que estavam na sua cabeça.
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E Oscar Wilde atingiu aquilo a que se tinha proposto. 
Através de Dorian Gray, deu o seu recado. Mostrou que a 
aparência nem sempre corresponde ao que vai no íntimo.

O livro é *cção. Mas as pessoas e muitos dos con-
ceitos que o povoam são realidade. Daquele tempo. De 
hoje. Porque há verdade neles. E a verdade é de sempre.

Já no prefácio que o próprio autor também faz para 
o seu livro, vê-se isso.

É uma página forte e bela. Aí estão a sua ironia, a sua 
revolta contra o que pensavam e diziam, na época, sobre 
os artistas, sobre a arte. Revela toda a sua antipatia pela 
mediocridade com que a arte era tratada.

Diz que “não existe livro moral nem imoral. Os li-
vros são bem ou mal-escritos. Eis tudo”.

“O artista é criador de coisas belas. Não há artista 
doentio. O artista pode exprimir tudo.”

“Toda arte é ao mesmo tempo aparência e símbolo.”
“A arte re3ete o espectador, e não a vida.”
Essas são algumas palavras que estão no prefácio de 

Oscar Wilde para o seu romance. Romance que lhe deu 
oportunidade de colocar nos lábios e nos sentimentos 
dos personagens todas as coisas que ele próprio gostaria 
de dizer da e à sociedade do seu tempo.
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