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APRESENTAÇÃO
“Profeta!, exclamo. ‘Ó ser do Mal. Profeta 

sempre, ave infernal!

Pelo alto do céu, por esse Deus que adoram 
todos os mortais,

fala se esta alma, sob o guante atroz da dor, no 
Éden distante (...).’”

O corvo, [1845]1997

INTRODUÇÃO

há praticamente duzentos anos, o talento literário de Edgar 
allan Poe – o intelectual que “representa quase por si só o 
movimento romântico do outro lado do oceano” (BauDElairE, 
2006, p.645) – protagoniza um dos capítulos mais tristes da 
historiografia literária americana e do ocidente. ao trilhar 
caminhos sombrios e de efemérides em trama nas mais diversas 
esferas de sua lacônica existência, o autor, cuja defesa da 
relevância do efeito na literatura é notória, viveu sua vida como 
se fosse uma trágica representação operística.

Com o privilégio de ter uma mente perspicaz e sempre à 
frente do seu próprio tempo, Poe deixa um legado literário, crítico 
e teórico que tem intrigado leitores no passar dos séculos. Jauss 
revela-se interessante para o entendimento dessa “intriga”:

o texto é uma granada pronta a explodir, mas 
quando acontece a interação positiva com o 
leitor, se auto-regula, abrindo-se como os cristais 6
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de um caleidoscópio: mostrando infinitas faces, 
todas contidas em si mesmo, todas possíveis e 
lógicas. (1994, p.7)

Certamente, nessa “granada” à moda da caixa de Pandora, 
há vertentes da escritura poeana que, devido à sua opacidade 
mórbida e estranha, e camadas multíplices de sentidos, provocam 
mais distanciamento do que aproximação. E Baudelaire observa 
de maneira perspicaz essa situação quando afirma que “Nos livros 
de Edgar Poe, o estilo é cerrado, concatenado; a má-vontade ou 
a preguiça do leitor não poderão atravessar as malhas dessa rede 
tecida pela lógica” (2006, p.652).

No entanto, é essa mesma opacidade e turbulência que 
capturam a deferência de leitores e de críticos especializados para a 
empreitada de decodificação de seus escritos desde que ele começa 
a participar do cenário intelectual. Embora Poe tenha sido tratado 
como um escritor “marginal” na sociedade puritana de sua época, 
se considerarmos as nuances macabras e aterrorizantes – natural 
ou sobrenatural –, de boa parte de sua prosa e poesia, é possível 
não só compreender essa exclusão do circuito literário, bem como 
a vitalidade de Poe na contextura contemporânea.

aqui, é válido frisar que essa rejeição a Poe não se deve apenas 
à natureza de sua escritura com temas polêmicos como erotismo, 
incesto, loucura, emparedamento, assassinato, crueldade, 
vinganças, ou críticas acerca de “gente literária, acostumada com 
ditirambos e aos elogios encomendados” (mENDES, 1997, p.964). É 
apropositado relembrar que o escritor também criticou duramente 
a seara política de seu país. o autor foi, como em tudo que fez, 
um arguto crítico da sociedade moralista e puritana americana, 
inclusive com referência às questões capitalistas.

Tal fato é explícito em a “Filosofia do mobiliário” ([1846] 
1997) em que Poe afirma claramente o seu desagrado quanto aos 
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contextos social e político da época: que um “dos males crescentes 
de nossas instituições republicanas que um homem de larga bolsa 
tenha em geral uma alma bem pequena que conserva nela. a 
corrupção do gosto é uma parte ou o par dos produtos do dólar.” 
(PoE, 1997, p.1007). Da mesma forma, tal desagrado aparece em 
um excerto “ácido” de “Marginália”:

Estas imensas bolsas, semelhantes ao pepino 
gigante que estão em moda entre as nossas 
beldades, não têm, como se pensa, origem 
parisiense; são perfeitamente indígenas. Por que 
semelhante moda em Paris, onde uma mulher 
guarda na bolsa senão seu dinheiro? mas a bolsa 
duma americana! É preciso que esta bolsa seja 
bastante vasta para que ela possa ali encerrar 
todo o seu dinheiro – e mais toda a sua alma! 
(1997, p.1001-1002)

Nesse excerto contundente sobre a superficialidade do 
pensamento americano, clarifica-se a faceta de um intelectual 
ousado e independente. E, estimulado por todos os eixos “de seu 
tempo”, Poe não poderia deixar de ser um partícipe desse tempo 
e, claro, não aproveitar a oportunidade de exercer seu espírito 
jornalístico. Considerando a profunda ligação do autor com o Sul 
dos Estados Unidos e com a cidade de Baltimore, é David harvey 
quem esclarece o perfil dessa cidade:

De muitos modos, Baltimore é emblemática 
do processo que moldou as cidades sob o 
capitalismo norte-americano, oferecendo 
uma amostra laboratorial do urbanismo 
contemporâneo [...] Poucas cidades norte-
americanas têm uma estrutura de poder 
como Baltimore. Depois de 1900, as grandes 
indústrias mudaram-se da cidade, deixando 
o controle nas mãos da elite rica, cuja riqueza 
estava em imóveis e no negócio bancário [...] 
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culturalmente, é um dos grandes centros do 
mau-gosto norte-americano. (2006, p.19)

ao dissertar sobre o gótico e os espectros da lei em “Charles 
Brockden Brown’s Edgar huntly”, o pesquisador Justin Edwards 
afirma que os Estados Unidos “is not a place of law and order” (2017, 
p.130). Tal afirmação coopera sobremaneira para o entendimento 
do território hostil em que Poe transitava. Por esses motivos e 
considerando aspectos da contemporaneidade como os estudos 
culturais, é possível perscrutar o trabalho poeano sob a lente das 
relações entre o gótico e a política, oportunizando, portanto, mais 
estudos acerca desse controverso autor. Como um profeta, “um 
espírito lúcido e indagador” (mENDES, 1997, p.967), Poe teve o 
privilégio – ou a maldição?1 – de ter ainda uma mente perspicaz, 
muito à frente de seu tempo, aguçando, portanto, as inquietações 
humanas através dos séculos.

ao trabalhar sua escritura, como se fosse um grande segredo 
e um enigma, ele, o homem dos efeitos, desenvolve uma espécie 
de circularidade e de camadas de sentido – formal e temático –, 
em sua própria obra, que resiste ao tempo e ao espaço. inclusive, 
pensando sob esse prisma, não é surpreendente, que Poe ainda 
tenha se dedicado à arte de compor criptogramas:

(h)e published over four months a series on 
what he variously called hieroglyphical writings, 
ciphers, puzzles, or posers. advancing what he 
had begun in “maelzel’s Chess-Player”, these 
fifteen articles on cryptography brought him a 
reputation as an ingenious analyst.

1  Certamente para Poe era uma maldição; lúcido que era, tinha consciência 
disso: “aprouve-me, algumas vezes, imaginar qual seria a sorte de um homem 
dotado – para a desgraça sua – de uma inteligência superior em muito à de sua raça. 
Naturalmente ele teria consciência dessa superioridade e não poderia, por ser, sem 
dúvida, constituído como os outros homens, deixar de manifestar essa consciência. 
adquiriria, assim, inúmeros inimigos.” (mENDES, 1997. p.993).



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

10

Poe invited readers to invent their own ciphers, 
instructing them to replace the letter a with 
say a dagger, the letter B with an asterisk, using 
whatever characters they pleased to contrive 
in this fashion an entire alphabet. They were to 
use this alphabet in composing brief pieces of 
prose, which he promised to be able to decode 
immediately. (SilvERmaN, 1992, p.152)

Sem dúvida, o jogo é um dos norteadores de toda carreira 
literária dele, em qualquer esfera, visto que, como dito acima, há 
sobreposições de camadas interpretativas que se convertem em 
desafio de lógica – “maelzel’s Chess-Player” –, tal qual temos na 
“Filosofia da Composição”. aqui, não podemos deixar de realçar 
algumas reflexões de Cortázar quando o mesmo pondera que o 
conto “é uma verdadeira máquina de criar interesse” (2008).

mais ainda, de forma aparentemente despretensiosa2 na 
“Filosofia do mobiliário” (1846), a qual se converte em uma poética 
para a espacialidade gótica que, em maior ou menor grau e ancorada 
em uma tonalidade dramática e por vezes extravagante (BoTTiNG, 
1996; mENDES, 1997; DRaKaKiS; ToWNShEND, 2008), pode ser 
depreendida tanto em seus contos quanto em seus poemas.

ademais, esse jogo aponta para outra vertente em seu legado, 
a ficção detetivesca que desponta com a célebre trilogia “os 
crimes na Rua morgue” (romance policial de observação, 1841), “o 
mistério de marie Roget” (romance policial científico, 1842) e “a 
Carta Furtada” (romance policial psicológico, 1845). Segundo oscar 
mendes, “os críticos concordam geralmente em apontá-lo como o 
verdadeiro criador de conto policial, do romance cuja finalidade é a 
descoberta do autor de um crime envolto em mistério” (1997, p.62).

2  Poe demonstra grande pendor para o estudo dos mais diversos assuntos. E, 
muitas vezes, o faz de forma a parecer como se fossem reflexões prosaicas como 
é o caso do artigo sobre produção de açúcar a partir da beterraba, publicado no 
Alexander’s Weekly Messenger. Sem dúvida, mais uma das artimanhas do escritor.
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Embora traços de suspense, mistério, violência e crime já 
existam em outras literaturas, até mesmo do oriente, como “as 
mil e Uma Noites” e “Seventy Tales of the Parrot” de Śukasaptati, 
esse último, um famoso rol de estórias da literatura sânscrita, no 
ocidente, para citar apenas alguns, temos as tragédias “Édipo-Rei” 
e “macbeth”, alguns contos do pai da literatura inglesa, Geoffrey 
Chaucer como “The Prioress’s Tale” e “The Pardoner’s Tale”, e, 
claro, em The Castle of Otranto (1764), de horace Walpole, o arauto 
do advento do gótico.

Na esteira “além-Poe” temos nomes emblemáticos em detection 
como Dostoievski (Crime e Castigo, 1866), Dickens (O mistério 
de Edwin Drood, 1870), conan Doyle (The Adventures of Sherlock 
Holmes, 1892), agatha Christie e Gilbert Keith Chesterton, jornalista 
e escritor inglês, famoso pela criação do sacerdote-detetive, “um 
homenzinho curiosamente simpático”, Father Brown3, o padre “que 
não era interessante de ser contemplado: tinha a cabeleira castanha 
arrepiada e o rosto arredondado e sem expressão” (2011, p.179).

Com essa projeção, é natural que muito de sua biografia 
tenha sido crivado sem compaixão e com especulações arbitrárias 
envolvendo tópicos áridos como drogas, alcoolismo, jogo, tentativa 
de suicídio e outros, como impotência e a possível existência de um 
filho. ademais, o fatídico e inconclusivo episódio de sua morte é 
marcado por contraposições, principalmente quando da publicação 
de seu obituário pelo renomado crítico Dr. Rufus W. Griswold, seu 
executor testamenteiro, compilador e editor da obra do autor.

3  Devido ao grande interesse do público brasileiro pelo Padre Brown, a Sociedade 
Chesterton Brasil lançará em breve um box contendo a saga completa do sacerdote-
detetive.
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Notas biográficas

Não vou aqui narrar detalhadamente meus 
infames

desregramentos, que nenhuma lei ou imposição 
podiam impedir.

(William Wilson, [1839] 1997)

Em um dia de inverno, a 19 de janeiro de 1809, na cidade de 
Boston, massachusetts, nascia Edgar allan Poe, voz paradigmática 
das letras ocidentais. Filho do casal de atores itinerantes David 
Poe Jr. (1784✩-1811[?]✞) e Elizabeth arnold Poe (1787✩-1811✞). 
Prematuramente, em 1811, Poe testemunha o falecimento de 
sua mãe devido à tuberculose, doença fatal na época. a morte de 
Elizabeth ocorre em Richmond, na casa de uma modista de chapéus, 
e em contexto de grande pobreza. Separado dos irmãos William e 
Rosalie, o escritor é adotado pelo casal allan, John e Frances.

Essa nova fase também não reserva a Poe uma vida livre de 
dificuldades. Seus tormentos aumentam quando, na primavera de 
1826, ele ingressa na famosa University of Virginia, fundada por 
Thomas Jefferson. Devido à atmosfera caótica na Universidade, 
promovida por estudantes violentos, e à sedução dos jogos de azar, 
Poe entra em diversas altercações com John allan. Em março de 
1827, ambos cortam as relações e Poe sai de casa.

leitor de Byron, Coleridge, Keats, estudioso de vários campos 
do saber, de línguas como o latim, o espanhol, o italiano e o francês, 
habilidoso em esportes como a natação e educado na inglaterra 
para ser um gentleman, Poe experimenta, a partir dos anos 
seguintes, um período nebuloso tanto em termos pessoais quanto 
profissionais. a morte de Frances allan, a morte de seu irmão mais 
velho, a expulsão por indisciplina da academia militar de West 
Point, a contração de dívidas e uma conexão com o álcool, que seria 
uma página fatal em sua vida.
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Em 1835, casa-se com sua prima virginia Clemm, cujo 
falecimento ocorre em 1847 em virtude de sua saúde frágil. 
Embora a relação com virginia também seja cercada de inquirições, 
ela revela um Edgar Poe afetuoso, profundamente consternado 
com a fragilidade da esposa. apesar de inúmeros esforços para 
rearticular sua vida pessoal, vários outros episódios desgastantes 
ocorrem em “efeito cascata”, contribuindo, portanto, para sua 
ruína física e psicológica.

Em termos profissionais, o percurso também não lhe foi 
exatamente generoso. o fracasso de seu livro de poemas Poems by 
Edgar A. Poe (1831) e o fato de não ter sido premiado no concurso 
de contos promovido pelo Philadelphia Saturday Courier, o deixam 
consternado. mesmo sem ter ganhado o prêmio de US$100, Poe 
tem os seguintes contos publicados: “metzengertein”, “The Duc 
de l’omelette”, “a Tale of Jerusalem”, “less of Breath” e “Bon-
Bom”. Posteriormente, seu conto “manuscript found in a Bottle” 
é premiado e publicado pela Baltimore Saturday Visiter. a partir de 
1835, o escritor liga-se ao Southern literary messenger, tendo não 
só outros contos publicados – “Berenice”, “morella”, “lionizing”, 
“The Unparalleled adventure of one hans Pfaall” –, como também 
exercido os cargos de diretor e de redator-chefe.

De 1837, devido a frequentes visitas à Court House Tavern e já 
sob a nociva dependência do álcool, Poe é demitido por Thomas 
Willis White, fundador do Southern Literary Messenger. Entretanto, 
é na Southern que é lançado “The Narrative of arthur Gordon Pym”. 
Seguem-se passagens por Baltimore, Filadélfia, Nova iorque, bem 
como a publicação de “ligeia” e “la Signora Psyche Zenobia” (mais 
tarde, “how to write a Blackwood article”), entre outros.

o ano de 1839, apesar das recorrentes dívidas em tabernas, 
é bastante simbólico, pois vem à luz contos como “The Fall of the 
house of Usher”, “The Devil in the Belfrey”, “William Wilson”, “The 
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man of the Crowd” e, finalmente, em 1840, é lançado seu primeiro 
livro: Tales of the Grotesque and the Arabesque. Trabalha em outras 
revistas, no entanto não consegue se firmar devido a frequentes 
desentendimentos com editores.

o período entre 1841 e 1845 é bastante fértil em termos de 
publicação de contos significativos – “The murders in the Rue 
morgue”, “a Descent in the maelstrom”, “The Purloined letter”, 
“The oval Portrait”, “The masque of the Red Death”, “The Cask of 
amontillado”, “The Tell-Tale heart”, “The mystery of marie Rogêt”, 
“The Pit and the Pendulum”. E finalmente, é publicada no Evening 
Mirror, de forma anônima, o mais famoso poema de Poe, “The 
raven”. Para oscar Mendes:

a data de 29 de janeiro de 1845 marca a entrada 
definitiva de Edgar allan Poe no Panteão dos 
poemas imortais. Foi naquele dia que o Evening 
mirror publicou The Raven (“o Corvo”), que 
ficou perenemente ligado ao nome de seu autor, 
como a Divina comédia, ao nome de Dante, 
os lusíadas, a Camões, e as Flores do mal, a 
Baudelaire. Como todos os poemas de Poe, “o 
Corvo” é um poema longamente trabalhado. 
há provas de que levou uns quatro anos com 
a fatídica ave empoleirada na mente, como 
empoleirada estava no busto de minerva que 
figura no poema. (mENDES, 1997, p.891-892)

agora, um homem conhecido e famoso, inclusive como o 
autor de “The Raven”, o escritor profere palestras, lê seus poemas, 
torna-se proprietário do The Broadway Journal e tem publicado 
The Raven and Other Poems, seu quarto livro de poemas. Em 1846, 
surge o emblemático “The Philosophy of Composition”, ensaio que 
se configura como o princípio poético poeano.

Mesmo com essa ascensão e já em evidência no cenário 
intelectual americano, Poe continua, de 1847 a 1849, a enfrentar 
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problemas de saúde – seu e de sua esposa virginia que, inclusive, 
falece –, e problemas financeiros. Sob o escritor paira uma tentativa 
de suicídio com a utilização de láudano, substância usada para 
acalmar e cujo composto principal era o ópio.

Entre altos e baixos que sempre nortearam a trajetória de Poe, 
em 1848, na cidade de Providence, apresenta conferência sobre o 
princípio poético. Embalado pelo êxito de sua fala, ele se entrega 
à embriaguez. alguns meses à frente, em uma crise de delirium 
tremens, Poe tenta novamente o suicídio.

Em seguida, viaja para Richmond e reapresenta sua conferência. 
Em Baltimore, vencido pelo álcool e pela embriaguez, é encontrado 
desmaiado em uma sarjeta e levado para o Washington Medical 
College. Deixando-se sucumbir pelo tragismo de sua própria 
existência, Poe, em uma manhã outonal, após crises de delírio, 
falece no Medical College. Como o desenlace de uma ópera, assim 
o crítico hervey allen descreve seus momentos finais:

Seguiram-se muitos dias de delírio, com apenas 
poucos intervalos de lucidez parcial. Chamava 
repetidamente por um tal “Reynolds” e revelava 
todos os indícios de extremo desespero. 
Finalmente, na manhã de domingo, 7 de outubro 
de 1849, aquietou-se e pareceu repousar por 
breve tempo. Depois, movendo devagar a 
cabeça, disse: “Senhor, ajudai minha pobre 
alma” (mENDES, p.43)

No obituário, Griswold imprime calúnias à reputação de Poe na 
tentativa de denegrir sua trajetória pessoal e profissional, uma vez 
que, em vida, não mantiveram relações amistosas:

Edgar allan Poe is dead. he died in Baltimore the 
day before yesterday. This announcement will 
startle many, but few will be grieved by it. The 
poet was well known, personally or by reputation, 
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in all this country; he had readers in England, and 
in several of the states of Continental Europe; 
but he had few or no friends; and the regrets 
for his death will be suggested principally by the 
consideration that in him literary art has lost one 
of its most brilliant but erratic stars. (GRiSWolD, 
1849, p. 2)

No entanto, graças ao trabalho exaustivo de pesquisadores, 
muitas circunstâncias acerca de sua morte têm sido esclarecidas, 
inclusive no tocante ao caráter duvidoso de Griswold.

Notas profissionais

“Depend upon it, after all, Thomas, literature 
is the most noble of professions. in fact, it is 

about the only one fit for a man. For my own 
part, there is no seducing me from the path.”

(From a letter by Edgar allan Poe to 
Frederick W, Thomas, February 14, 1849)

a crítica é unânime sobre a impactante recepção de Poe pelos 
simbolistas franceses, notadamente por Baudelaire, mallarmé e 
valéry, a “tríade [...] daqueles que estão dentre os maiores poetas 
que a França trouxe à luz” (SaNTaElla, 1986, p.7). Por um lado, 
esse fato permite que o escritor deixe a “vasta gaiola” (BaUDElaiRE, 
2006, p.628) da sociedade americana para ascender como um poèt-
maudit, uma ave infernal na esfera intelectual europeia. Por outro 
lado, essa fama provoca a ira americana que não aceita tanto o 
intelecto de Poe quanto a sua recepção no exterior.

Foi essa superioridade intelectual que proporcionou a Poe 
incursões pelos mais diversos gêneros abrangendo ficção e não 
ficção. Em termos da prosa, destacam-se os contos que, conforme 
arranjo de oscar mendes, podem ser divididos em policiais, de 
terror, de mistério e de morte, contos filosóficos, humorísticos, 
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viagens fantásticas e aventuras fabulosas. Se não fossem os 
restritos tempo e espaço, misérias da contemporaneidade e 
nossos inimigos, o ideal seria abordarmos cada uma dessas 
divisões com vistas ao aprofundamento dessa apresentação. No 
entanto, visto que o relógio, assim como em um dos contos de 
Poe, nos observa diabolicamente, destacarei o conto “The Fall of 
the house of Usher” em virtude de seus cento e setenta anos de 
publicação celebrados neste ano.

Publicado em 1839, no Burton’s Gentlemen’s Magazine, “a 
queda da Casa de Usher” é um dos contos mais conhecidos e 
aclamados de Poe e objeto de estudo sob os mais diferentes 
diapasões teórico-críticos. Realço que os estranhos irmãos Usher na 
soturna mansão conquistaram também diretores de cinema como 
Roger Corman que filmou longas-metragens inspirado tanto pelos 
contos como pelos poemas de Poe: The Fall of the House of Usher 
(1960, MGM Midnite Movies)4 com os atores vincent Price, Mark 
Damon, myrna Fahey, harry Ellerbe e George Paul. No entanto, 
talvez uma das produções mais conhecidas é La Chute de la Maison 
Usher (1928), do cineasta franco-polonês Jean Epstein5 (1897-1953), 
cuja filmagem em preto em branco (P&B), evoca com maestria a 
atmosfera soturna do conto.

melton (2003) realça que Poe, embora tenha enveredado 
por muitos caminhos tortuosos do goticismo, nunca escreveu 
um conto sobre vampiros. Conjectura-se que tal fato se dá em 
virtude da estreita relação de Poe com o pensamento objetivo 
e racional – como evidenciado no “Soneto à ciência” – com 

4  Nessa mesma série Midnite Movies, a mGm também produziu The Pit and the 
Pendulum (1961), The Premature Burial (1962), Tales of Terror, Haunted Palace 
(1963), The Raven (1963), The Masque of the Red Death (1964), The Tomb of Ligeia 
(1965). a mGm ainda produziu An Evening of Edgar Allan Poe (1970) – dirigido por 
Kenneth Johnson – em que vincent Price recita excertos de The Tell-Tale Heart, The 
Sphinx, The Cask of Amontillado e The Pit and the Pendulum. in https://www.imdb.
com/name/nm0000339/ acesso em 26.out.2019.
5  Epstein também foi crítico literário, fílmico e romancista.
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exceção de alguns contos. Portanto, ao invés de configurar Usher 
à moda do vampiro “clássico” – Dracula (1897) de Bram Stoker, 
por exemplo –, o autor opta por construir Usher – o morto-vivo 
–, nos moldes do decadente como veremos, posteriormente, em 
narrativas como Às avessas (Joris-Karl huysmans, 1884), O retrato 
de Dorian Gray (oscar Wilde, 1890) e Le Tutu (léon Genonceaux, 
1891). assim, Usher constitui-se como metáfora do “vampiro” 
moderno – humano assustador e cruel –, em que o diabólico e a 
necessidade de sangue convergem para os signos do narcisismo e 
do hedonismo os quais buscam “sugar” toda a energia da vítima 
para que tenha seus desejos satisfeitos.

Enfocando agora a poesia, é impossível não retomar “The 
raven” (1845, Evening Mirror) que para oscar mendes “marca 
a entrada definitiva de Edgar allan Poe no Panteão dos poemas 
imortais” (1997, p.891). Em conjunto, “The Raven” e “The Philosophy 
of Composition” (1846, Graham’s Lady’s and Gentleman’s 
Magazine) – “poesia, ensaio crítico-metalinguístico [...] dialética 
interpenetrada” (SaNTaElla, 1986, p.7) –, simbolizam o elo de Poe 
com a modernidade no sentido em que o autor, reavaliando a ideia 
romântica do “gênio”, reflete sobre o modus operandi literário ao 
ressaltar que os elementos do poema – e, por consequência de 
sua prosa –, articulam-se de forma a propiciar o efeito de sentido; 
inspiração e arte em busca da instância máxima: a beleza.

a recepção do poema da ave de mau agouro repetindo em tom 
monótono “nunca mais” foi auspiciosa em vários países, gerando 
inúmeras traduções. Considerando o eixo França, Portugal, Brasil, 
temos: Charles Baudelaire (1853, França), Stéphane mallarmé 
(1888, França), machado de assis (1883, Brasil), Emílio de meneses 
(1917, Brasil), Fernando Pessoa (1924, Portugal), Gondin da Fonseca 
(1928, Brasil), milton amado (1943, Brasil), Benedito lopes (1956, 
Brasil), alexei Bueno (1980, Brasil). Em 1998, no Brasil, ivo Barroso 
organizou o volume “o Corvo” e suas traduções, brindando os 
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admiradores de Poe com novas traduções; o referido volume foi 
reeditado em 2012 pela leya Editora. 

Nessa seara produtiva, há uma vasta coleção de ensaios que 
demostram a mente arguta de Poe nos mais diversos campos do 
conhecimento. há ainda várias críticas e resenhas também sob 
assuntos variados – miscelâneas –, que ratificam a grandeza dos 
pensamentos do autor e tem contribuído, desde o século XiX, para 
reflexões tanto no campo literário como em inúmeros outros.

No entanto, é preciso considerar seu legado epistolar, as 
correspondências enviadas por ele, bem como as recebidas. São 
centenas de cartas, divididas em grupos, alinhadas com os estágios 
da vida de Poe. o teor desse legado reflete a efervescência mental 
de Poe acerca de itens diversificados, realçando um pensamento 
eclético; nas palavras de oscar mendes: “um espírito lúcido e 
indagador” (1997, p.967). Todavia, destacamos a porção de cartas 
cujo conteúdo proporciona uma maior aproximação do Poe 
homem, figura essa, muitas vezes envolta em uma espécie de 
sensacionalismo abusivo. Para James Southall Wilson6:

We do not come very close to Poe through his 
letters, but we do come to understand him 
better. We see more poignantly than in any 
story of his life yet written the petty traffic 
of the literary market, the uncertainties and 
the disappointments of his struggle, and the 
combination of instability and perseverance 
within his own personality. The figure that 
emerges is the same lonely figure of Poe that has 
long been known to the imagination of men. it is 
a humanly pathetic figure but it is also tragic in 
the price that the man paid for his genius.

altogether, this correspondence of one of 
america’s first men of genius suggests the life of 

6  in https://www.eapoe.org/works/ostlttrs/pl661itn.htm acesso em 25.out.2019. 
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a literary hack. his letters, like his personal life, 
are subject to the vicissitudes of his fortunes. 
They give no impression of the continuity of a 
peaceful and secure personal living, rather they 
suggest spasmodic unrest. many of them are 
the necessary drudge-work of a hired pen, and 
others are written under circumstances painful 
or humiliating. There are famous names among 
Poe’s correspondents: William Cullen Bryant, 
henry Wadsworth longfellow, Washington 
irving, Charles Dickens, Nathaniel hawthorne, 
James Russell lowell, and among the magazine 
celebrities of the day, N. P. Willis, Sarah J. hale, R. 
W. Griswold, and many others. But it is evident 
that the relationships represented by these 
letters are formal and not intimate. Nowhere 
in all this collection of the correspondence 
of a lifetime is there a background of stable, 
friendly relationship suggesting a circle of real 
acquaintances who were Poe’s intellectual 
equals. he wrote to John Neal, N. P. Willis, and 
J. P. Kennedy as to patrons, and to many of the 
others as an editor carrying out the routine of his 
office. (WilSoN, 1966, p. xvii)

Nesse excerto, Wilson nos revela Poe enquanto um poeta do 
abismo (BalaKiaN, 2000) – com suas singularidades que culminam 
inevitavelmente no homem de gênio, na mente perscrutadora. 
Esse homem – merecedor, como explica oscar mendes (1997), dos 
aplausos de Baudelaire, mallarmé e valéry –, entra para o século 
XXi como uma mente simultaneamente admirável e controversa. 
Nesses tempos góticos (CaRTER, 1974) e de estresse e agonia 
(EDWaRDS, 2016), Poe está certo quando afirma, no trecho de 
abertura do conto “metzengerstein”: “(o) horror e a fatalidade têm 
tido livre curso em todos os tempos” (1997, p.223).

Sob a égide do gótico, do horror, da fatalidade, do estresse e 
da agonia, as mentes inquietas dos pesquisadores Cido Rossi, David 
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Roas, Flávio García, Glória Carneiro do amaral, Greicy Pinto Bellin, 
henri Justin, Júlio França, luciana Colucci, marisa martins Gama-
Khalil, Natasha Costa, Renata Philippov e valéria medeiros reúnem-
se neste livro – Efemérides em Trama – para celebrar os cento e 
setenta anos da morte de Edgar allan Poe. Seduzidos pela poética 
desafiadora desse autor, esses pesquisadores flertam com o abismo 
para desvendar as opacas matizes da trama poeana. Contudo, 
embora eles não tenham se atentado para o fato de que o flerte 
com Poe é uma maldição, a ave infernal – o corvo –, deixando o 
plácido busto de atenas, pousa sobre eles, lembrando que do 
abismo não há saída... nevermore.

assim, a partir do entrecruzamento de multíplices vertentes 
teóricas e críticas desses autores, apresentamos este livro, um 
tributo de longue durée a Edgar allan Poe. Para organização dos 
capítulos, procedemos a divisão por seções, a saber: miscelânea, 
linhas teóricas e críticas, Estudos de caso e Reverberações.

David Roas abre os trabalhos, apresentando um mote que 
amplia nossos horizontes acerca da recepção de Poe em outros 
países. É notório e muito aclamado o impacto da “santíssima 
trindade” – Baudelaire, mallarmé e valéry –, no acolhimento e 
difusão do autor americano na França. Contudo Roas esclarece que 
o papel das traduções de Baudelaire foi vital para que Poe fosse 
não só o autor mais traduzido em espanhol na segunda metade do 
século XiX como também um dos mais populares e aceitos entre 
os leitores espanhóis. Com a habilidade crítica inerente a Roas, o 
mesmo passa a analisar algumas dessas traduções, acrescentando, 
ao final de seu ensaio, um catálogo das traduções de Poe realizadas 
na Espanha de 1857 a 1875.

Cabe ressaltar que a leitura de Roas dialoga com a de França 
quando aquele reflete que os escritos de Poe são apreciados tanto 
para aqueles que buscam “na leitura um simples entretenimento ou 
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uma emoção passageira” quanto para aqueles que querem elevar 
sua alma “ao último abismo de sua [de Poe] viagem fantástica”.

Já henri Justin, proporciona-nos a commented tour sobre alguns 
contos de Poe. Sem pretensões de desbrarvar novos caminhos 
críticos e com uma dicção “leve” sem, contudo, ser simplista, o 
pesquisador indaga vários aspectos das narrativas “The murders in 
the Rue morgue”, “The Tell-Tale heart” e “HOGGS, FROGS, BOGS, & 
Co” como se ele mesmo fosse um detetive.

Em seguida, Júlio França realça a vitalidade e a importância 
de Poe como mestre e inventor – narrativas, poemas e ensaios 
–, no contexto literário, bem como nos campos mais diversos do 
pensamento. Partindo de sua experiência pessoal e profissional – 
fruição e estética –, nos estudos acerca do autor, França, pontual e 
acertadamente, afirma que estudar Poe “pode ser uma experiência 
atordoante [...] parece estar em todos os lugares, e sua presença é 
tão impregnante que nos faz inverter o eixo cronológico, e ler até 
mesmo aqueles autores que o antecederam a partir dele” (grifo 
do autor).

após, temos estudiosos que abraçaram a teoria e a crítica, áreas 
sempre sinuosas e escorredias, ainda mais quando adentramos 
as searas do Gótico, do(s) Fantástico(s) com todo(s) seu(s) 
desdobramento(s) e idiossincrásia(s). iniciamos com David roas, um 
dos teóricos e críticos mais prestigiados na contemporaneidade, 
que versa sobre o Fantástico de acordo com Poe. ao afirmar que 
a história da literatura fantástica do século XiX está marcada pela 
decisiva influência exercicida pelas narrativas de E. T. a. hoffmann 
e de Edgar allan Poe, Roas passa a explicar o porquê do autor 
americano representar uma “revolução” no entendimento do 
Fantástico. assim, o crítico enveredará por tratativas acerca do 
modus operandi de Poe em relação ao sobrenatural e em relação 
à maneira como o autor coteja o binônio realismo versus literatura 
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fantástica. Para concluir, Roas defende que Poe “explorou de 
forma magistral os limites do que consideramos realidade, abrindo 
caminhos para o cultivo do fantástico. Sem ele, este gênero não 
seria o que conhecemos agora”.

Na sequência, apresenta-se o estudo arguto e lúcido de 
Flávio García acerca do estranho puro, do fantástico-estranho, do 
fantástico puro, do fantástico-maravilhoso e do maravilhoso puro. 
Nessa perspectiva, o pesquisador elege o conto “a Queda da Casa 
de Usher” para argumentar, por via dos postulados teóricos de 
Tzvetan Todorov e outros, como o mesmo é uma narrativa complexa 
em termos de seus gothic tropes, enredando o leitor pelas sendas 
tortuosas do estranho e do fantástico.

Em seguida, e também cotejando “a Queda da Casa de 
Usher”, Greicy Pinto Bellin traz provocações sobre o Fantástico 
entendido como metáfora social na referida narrativa. ao partir 
de pressupostos identitários, do mercado editorial, da imitação 
de modelos europeus e da teoria do fantástico de Remo Ceserani, 
Bellin defende a Casa de Usher como “metáfora da nação” e da 
“literatura norte-americana”. Nesse sentido, a Casa com vidraças 
que assemelham a olhos vazios, representa metaforicamente a 
busca da autonomia cultural e literária dos Estados Unidos e que 
ruirá se mantidos os modelos europeus.

Para finalizar a seção, temos a pesquisadora marisa martins 
Gama-Khalil que, com sua leitura perpiscaz e estilo elegante, converge 
seus argumentos para as cronotopias fantásticas – inclusive, utopia 
e distopia –, em “o diabo no campanário”. ao discorrer sobre 
o tempo e o espaço no burgo de vondervotteimitiss – utopia ou 
distopia? –, Gama-Khalil procede a uma análise criteriosa do relógio 
uma vez que tudo, naquele burgo, gira em torno desse elemento; 
ou seja, nas palavras da pesquisadora, “essa materialidade espacial 
que materializa o tempo – um perfeito cronotopo”. Para concluir, 
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Gama-Khalil, alinhando-se a David Roas e a Júlio França, retoma que 
sua bússola crítica aponta para a póetica de Poe cujo alicerce se dá 
por meio de uma multiplicidade de sentidos e – poeticamente – de 
uma “geração de mundos possíveis”.

Para a próxima empreitada – estudos de casos –, apresentam-
se matérias que diligenciam por uma gama temática diversa. 
inicialmente, em conjunto, luciana Colucci e valeria medeiros 
abordam o conto detetivesco “os crimes da rua morgue” sob a 
óptica de Walter Benjamin, objetivando demostrar que Poe – o 
cronista da modernidade –, assim como no poema “o Corvo”, 
empreende um método estritamente formal nessa narrativa. as 
pesquisadoras observam que ao buscar uma ciência da composição, 
Poe desdobra-se em uma espécie de duplo de si mesmo em que a 
racionalidade e o oculto estão em constante conflito.

Na sequência, a pesquisadora Natasha Costa embrenha-se por 
caminhos diferentes ao defender que Poe também foi partícipe do 
engajamento social, da realidade exterior e de muitas questões 
que afetaram os Estados Unidos. Nessa direção, Costa empreende 
uma leitura pelo viés socioeconônico, propiciando ao leitor uma 
interessante reflexão sobre a ligação de Poe com a sociedade de 
sua época e com o capitalismo. Partindo das narrativas “a queda 
da Casa de Usher”, “o retrato ovalado” e do ensaio “a filosofia do 
mobiliário”, Natasha Costa, concluindo suas observações, traz Poe 
para o cenário contemporâneo para defender que a precarização 
do ser humano por conta do capital já fora – profeticamente – 
discutida pelo autor desde sua época.

Para finalizar a seção, Renata Philippov adentra à arena do 
gótico cômico, faceta pouco conhecida de Poe por muitos leitores. 
Partindo do mesmo conto que marisa martins Gama-Khalil – “The 
Devil in the Belfry” (“o diabo no campanário”) –, a pesquisadora 
explica que Edgar allan Poe traz o gótico como “sinônimo de 
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caos, de destruição e aniquilação (BoTTiNG, 1996) mas sob a 
perspectica cômica, como já dito. Para embasar sua chave crítica, 
Philippov discute a ironia, o sarcasmo, a figura do dândi (vampiresca 
e diabólica), a extravaganza, a alteridade e o estranho como 
estratégias literárias que Poe lança mão para revelar uma face 
obscura: a do cômico.

Para o fechamento deste livro-homenagem a Edgar allan Poe, 
trazemos a última seção: “Reverberações”. ou seja, serão discutidas 
as marcas do autor em J. R. R. Tolkien e em “o corvo”, filme de James 
mcTeigue. Para tratar do abeiramento entre Poe e Tolkien, temos 
o pesquisador Cido Rossi, o qual, em um primeira provocação, já 
assinala que “(h)á algo unheimlich nessa aproximação”. No entanto, 
Rossi, imediatamente desfazendo a inquietação do leitor mediante 
tal confluência, pontua que é a partir do liame entre o gótico 
e o fantástico – “gênero-modos ficcionais irmanados” –, e sua 
correlação com o medo que nasce a possibilidade da proximidade 
entres esses autores. com uma análise criteriosa do material 
literário-crítico selecionado, Cido Rossi comprova a existência de 
um “trânsito estético” entre Poe e Tolkien.

Por fim, a pesquisadora Glória Carneiro do amaral lança-se à 
árdua faina de discutir a ficcionalização de biografias, especialmente 
a de Poe. Para tanto, amaral aproxima a literatura do cinema, 
empreendendo uma análise precisa da película O corvo, filme 
de James mcTeigue, o qual apresenta uma “versão ficcionalizada 
dos últimos dias da vida do escritor americano”. a pesquisadora 
“passeando” pelo filme, por alguns contos de Poe e pelo romance 
Les derniers jours de Charles Baudelaire (lEvY, 1988) discute a 
mescla entre biografia, romanesco e crítica.

Para concluir, amaral, saborosamente, argumenta que a 
“bisbilhotice” faz parte da nossa abordagem da história literária. 
E, finalizando esta apresentação com uma licença poética, retomo 
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Edgar allan Poe que, em “marginalia” ([1839]1997, p.995), afirma 
que “(c)aluniar um grande homem é, para os medíocres, o meio 
mais rápido de, por sua vez, alcançarem eles a grandeza. É provável 
que o escorpião jamais se tivesse se tornado uma constelação se 
não tivesse tido a coragem de morder o calcanhar de hércules”
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EDGAR ALLAN POE, FUNDADOR DA 
“TRADIÇÃO” GÓTICA

Júlio França

SEMPRE E AINDA POE

Eis que estamos mais uma vez envolvidos em uma efeméride 
relacionada a Edgar allan Poe, comemorando os duzentos e anos de 
seu nascimento, ou celebrando sua memória neste ano de 2019, em 
que se completam cento e setenta anos de sua morte. Seus leitores 
e admiradores sentimo-nos continuamente impelidos a prestar 
homenagem a uma obra que marcou de forma decisiva nossas vidas 
– e não apenas como pesquisadores profissionais de literatura.

Falando especificamente sobre minha relação pessoal 
com o autor de “ligeia”, recordo-me que em vinte e cinco anos 
estudando literatura – e pelo menos dez desses anos dedicados 
às narrativas de medo –, nunca escrevi um único artigo dedicado 
exclusivamente à sua obra. Quando muito, mencionei algum 
escrito seu como demonstração de algum argumento crítico 
ou teórico. isso não significa, contudo, que eu não tenha um 
profundo interesse em Edgar allan Poe. muito pelo contrário, ele 
é um escritor decisivo em minha formação, pois foi ele quem fez 
com que eu me interessasse por literatura, quando, aos dez anos 
de idade, um professor de português recomendou-me a leitura 
do Histórias Extraordinárias, com dezoito contos cuja tradução 
e adaptação era atribuída a Clarice lispector. mas sempre foi 
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justamente a importância que Poe tem para minha formação 
como leitor que me fez tantas vezes resistir a estudá-lo.

a recusa em tomar allan Poe como objeto de estudo talvez possa 
ser explicada como um esforço em preservar os vínculos nostálgicos 
com a possibilidade da leitura ingênua, com uma leitura de plena 
descoberta, quando histórias como “The imp of perverse” ou 
“Berenice” descortinavam, para mim, um mundo inteiramente novo 
de emoções paradoxais, agridoces. afinal, foi Poe quem me ensinou 
os encantos do deleite, aquele peculiar prazer negativo caracterizado 
pela fruição acompanhada pelo desconforto do medo.

há, contudo, algo além do que o desejo de preservar uma 
experiência original e espontânea de leitura nessa resistência em 
tomar o escritor norte-americano como objeto de estudo. um 
desafio de caráter técnico interpõe-se a qualquer um que decida se 
dedicar à crítica dos textos de allan Poe: a dificuldade de se encontrar 
novas abordagens para tratar de sua obra. Poe é um escritor de 
fortuna crítica vastíssima, e, como suas narrativas, poemas e ensaios 
têm sido esquadrinhados através das mais diversas perspectivas 
teóricas, críticas e analíticas, é sempre uma temeridade propor uma 
“nova” leitura – o quão “nova” seria de fato? Como se certificar da 
originalidade de uma proposição, quando a massa de textos críticos 
sobre Poe parece ser virtualmente impossível de ser indexada e 
conhecida por um único pesquisador?

Usando os termos de italo Calvino (1991, p.12) a respeito do que 
torna uma obra um clássico, eu diria que Poe é um daqueles escritores 
que provoca “incessantemente uma nuvem de discursos críticos 
sobre si”. Não se chega a um conto como “The cask of amontillado”, 
por exemplo, sem um esforço considerável para manter à distância 
a enorme quantidade de discursos produzidos sobre a narrativa de 
vingança de montresor contra Fortunato. E isso ocorre não apenas em 
relação aos escritos de Poe. Sua vida já foi tão escrutinada, e tanto já 
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se especulou sobre ela, que não seria exagero admitir que há diversos 
Poes disponíveis para apreciação de qualquer um que se disponha a se 
deter nos tantos relatos biográficos e pseudobiográficos, ou naqueles 
que resultam de operações interpretativas no mínimo temerárias. 
Eu sempre me pergunto, por exemplo, o que Poe acharia de críticos 
biografistas, de orientação psicanalítica, tais como maria Bonaparte 
(1949) ou Joseph Wood Krutch (1965), que concluíram ser Poe 
sexualmente impotente... Talvez ele reagisse com um pensamento 
semelhante a este fragmento de sua Marginalia: 

a multiplicação de livros, em todos os ramos 
da ciência, é um dos flagelos de nossa época. É, 
mesmo, um dos obstáculos mais sérios à aquisição 
de conhecimentos exatos. o leitor encontra seu 
caminho obstruído por uma multidão de materiais 
e só tateando é que, de vez em quando, encontra 
alguns restos úteis, misturados por acaso ao 
demais. (PoE, 1987, p.172)

Sou eu quem agora claramente especulo. mas o ponto de 
interesse aqui é marcar como estudar allan Poe pode ser uma 
experiência atordoante. Ele é um desses autores – e novamente 
estou me valendo das reflexões de Calvino sobre os clássicos – 
“que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que 
precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura 
ou nas culturas que atravessaram” (CalviNo, 1991, p.11), a ponto 
de T. S. Eliot (1992, p.27), que estava longe de ser um admirador 
incondicional da poesia do norte-americano, declarar: “Ninguém 
pode ter a certeza de que sua própria escrita não tenha sido 
influenciada por Poe”1.

Para alguém que, como eu, se dedica ao estudo da literatura 
gótica, a afirmação de Eliot faz pleno sentido. Edgar allan Poe parece 
estar em todos os lugares, e sua presença é tão impregnante que 
1  No original “one cannot be sure that one’s own writing has not been influenced 
by Poe”.
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nos faz inverter o eixo cronológico, e ler até mesmo aqueles autores 
que o antecederam a partir dele. Em outras palavras, não apenas 
encontramos Poe em h. P. lovecraft, Richard matheson, Shirley 
Jackson e Stephen King: lemos ann Radcliffe, Charles maturim, 
matthew lewis e mary Shelley, também a partir de allan Poe.

Não estou aqui sugerindo alguma paradoxal influência 
anacrônica, mas chamando a atenção para o fato de que a literatura 
gótica é uma tradição literária cujos modos de funcionamento allan 
Poe compreendeu como, provavelmente, ninguém, antes dele, 
compreendera. Uma “tradição”, assim entendia o mesmo T. S. Eliot 
(1989), mas em outro ensaio, é um todo coeso e harmônico, que se 
modifica pelo aparecimento de uma obra realmente nova. Quando isso 
ocorre, as relações e os valores de cada obra de arte são reajustados. 
mudamos, inclusive, o modo como lemos obras do passado após 
uma nova obra. O Amadis de Gaula não foi o mesmo depois de D. 
Quixote; as aventuras de odisseus, narradas por homero na Odisseia, 
foram matizadas pelas desventuras do leopold Bloom, no Ulisses de 
Joyce. isso porque toda a literatura tem “uma existência simultânea” 
e constitui “uma ordem simultânea”, sincrônica, em que as obras estão 
permanentemente se influenciando (ElioT, 1989, p.39). Se me fosse 
permitido criar uma metáfora extravagante, eu me valeria da teoria 
da relatividade geral para dizer que allan Poe surgiu como se fosse 
um enorme buraco negro, provocando uma curvatura no espaço-
tempo da tradição gótica, e fazendo assim com que os demais autores, 
inclusive aqueles que o antecederam, fossem atraídos pela força de 
sua gravidade, e passassem todos a orbitar em torno dele.

UMA PERGUNTA IMPERTINENTE, UMA RESPOSTA 
PROVOCATIVA

Será partindo desta premissa – a de que Edgar allan Poe é 
a estrela mais brilhante da tradição gótica – que irei propor uma 
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impertinente pergunta retórica: mas, afinal, qual teria sido a 
contribuição original do autor de “The fall of the house of Usher” 
para a literatura gótica? Para respondê-la, irei seguir o conselho de G. 
K. Chesterton (2016), que, certa vez, afirmou que ou a crítica literária 
não servia para nada – e ele achava esta uma proposição plenamente 
justificável – ou então significava falar sobre um autor coisas que 
o deixariam estarrecido2. minha resposta à pergunta sobre quais 
teriam sido as contribuições originais de allan Poe ao Gótico será, 
simples e provocativamente, “nenhuma”. E, por mais paradoxal que 
isso possa parecer, continuarei entendendo ser ele o escritor mais 
importante dessa tradição. Para justificar minha resposta audaciosa, 
percorrerei duas linhas argumentativas: uma, que irá caracterizar o 
princípio poético de allan Poe; outra, que irá propor um determinado 
conceito de tradição gótica. Da síntese dessas duas demonstrações 
espero legitimar minha extravagante hipótese.

O PRINCÍPIO POÉTICO DE POE

Um modo prático e conciso de tratar das ideias poeanas sobre 
a escrita ficcional seria abordá-las sob a perspectiva da produção 
de efeitos estéticos, e, dessa maneira, trazer o princípio poético 
de allan Poe para dentro de uma clave aristotélica. afinal, a 
Poética, de aristóteles, é um marco decisivo da reflexão voltada 
para a resposta emocional que certa obra ou certo gênero é capaz 
de provocar. a atenção dos efeitos estéticos, convém lembrar, 
é um procedimento também essencial para a compreensão da 
narrativa gótica, de horror e afins. Não por acaso, Noël Carroll, no 
mais importante estudo analítico da narrativa de horror, segue os 
passos aristotélicos:

2  No original “Either criticism is no good at all (a very defensible position) or else 
criticism means saying about an author the very things that would have made him 
jump out of his boots”. a citação, já bastante famosa, foi retirada de um ensaio crítico 
que Chesterton fez de Old Curiosity Shop, de Charles Dickens.
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Tomando aristóteles para propor um paradigma 
do que a filosofia de um gênero artístico possa 
ser, oferecerei uma explicação do horror 
em razão dos efeitos emocionais que ele é 
destinado a causar no público. isso implicará 
tanto a caracterização da natureza desse efeito 
emocional quanto um exame e uma análise das 
figuras recorrentes e das estruturas de enredo 
usadas pelo gênero para suscitar os efeitos 
emocionais que lhe são apropriados. ou seja, no 
espírito de aristóteles, presumirei que o gênero 
é destinado a produzir um efeito emocional; 
tentarei isolar esse efeito; e tentarei mostrar 
como as estruturas características, as imagens e 
as figuras do gênero são arranjadas para causar 
a emoção que chamarei de horror-artístico (art-
horror). (Embora não espere ter tanta autoridade 
quanto aristóteles, é minha intenção tentar 
fazer com o gênero do horror o que aristóteles 
fez com a tragédia.) (CaRRoll, 1999, p.21)

No que tange a associação entre o pensamento poeano e o 
aristotélico, tal relação não é inédita. Como exemplo, tomemos 
Umberto Eco que, em um congresso na Sorbonne, em 1990, 
confessou ter sofrido sua “experiência aristotélica decisiva” (ECo, 
2003, p.221) ao ler “The philosophy of composition” (1846) de Poe. 
Como o italiano bem observa, apesar de jamais nomeado no ensaio, 
aristóteles é o modelo mudo que sustenta o pensamento de Poe 
em seu mais famoso ensaio crítico.

a escandalosa rejeição da inspiração como origem da criação 
poética e a proposição do fazer poético como uma construção 
orientada por cálculos fizeram de Poe o articulador do que 
poderíamos chamar, sem maiores pretensões conceituais, de 
construtivismo poético. No ensaio em questão, Poe descreve 
de modo quase desabrido os princípios da construção literária, 
explicitando que a primeira consideração a ser feita, antes da 
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elaboração de uma obra, refere-se aos efeitos que se deseja 
produzir no leitor:

Eu prefiro começar com a consideração de um 
efeito. mantendo sempre a originalidade em 
vista, pois é falso a si mesmo quem se arrisca a 
dispensar uma fonte de interesse tão evidente e 
tão facilmente alcançável, digo-me, em primeiro 
lugar: “Dentre os inúmeros efeitos, ou impressões 
a que são suscetíveis o coração, a inteligência ou, 
mais geralmente, a alma, qual irei eu, na ocasião 
atual, escolher?” (PoE, 1987, p.110)

a apologia do controle total do fazer poético, observem no 
excerto, envolve até mesmo uma ideia dominante da poética 
romântica, a originalidade, que surge aqui não como um valor em si, 
mas como um recurso a ser trabalhado em favor daquilo que deve 
nortear a criação literária: o leitor – ou melhor dizendo, o efeito que 
se quer produzir no leitor.

Poe oferece, dessa maneira, uma das melhores definições 
de um dos polos do espectro da criação: se nas doutrinas da 
inspiração tem-se as fontes criativas do escritor em algum tipo de 
exterioridade, o processo criativo gerido pela técnica responde pela 
internalização radical. Ele afirma, de modo quase insolente, não ter 
tido “a menor dificuldade em relembrar os passos progressivos 
de qualquer de minhas composições” (PoE, 1987, p.111). Sobre 
aquela que era considerada então a sua obra-prima, “The Raven”, 
ele prossegue: “nenhum ponto de sua composição se refere ao 
acaso, ou à intuição, (...) o trabalho caminhou, passo a passo, até 
completar-se, com a precisão e a sequência rígida de um problema 
matemático” (1987, p.111).

o modo categórico, quase ultrajante, como Poe apresenta a 
sua defesa da poética construtivista teve importantes seguidores. 
Poetas como Paul valéry ou João Cabral de mello Neto, entre tantos 
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outros, integram uma linhagem de autores que acreditava na poesia 
como um trabalho de linguagem e como um ato de comunicação. 
mas, ao mesmo tempo, Poe também foi capaz de desnortear 
alguns adeptos da inspiração, que acusavam “The philosophy 
of composition” de ser um artigo falacioso. Emile Cioran, por 
exemplo, em um artigo demolidor sobre valéry, indignava-se contra 
a defesa da lucidez e da técnica do poeta francês, e proclamava 
que toda a obra valeryana se baseara em uma leitura ingênua do 
ensaio de Poe, “um texto onde um poeta zombava de seus leitores 
crédulos” (CioRaN, 2000, p.22). Na visão do escritor romeno, à 
época um admirador confesso do lirismo desenfreado de Shelley, 
o depoimento de Poe só podia ser uma mistificação, um logro, uma 
de suas hoaxes literárias. isso porque, para um adepto ferrenho da 
espontaneidade, reduzir o fazer poético ao cálculo só poderia ser 
uma tentativa de fraude.

Poe realmente estaria, com “The philosophy of composition”, 
pregando uma peça em seus leitores? acredito que não. No ensaio, 
ele ataca alvos similares aos que atinge em outras reflexões críticas. 
menciono, como exemplo, “how to write a Blackwood’s article” 
(1838), em que Poe satiriza, com grande conhecimento de causa, 
as fórmulas das histórias de horror e de mistério publicadas na 
importante revista literária escocesa Blackwood’s Magazine. Se, 
em “The philosophy...”, os alvos de Poe eram os artistas inspirados 
– a inspiração é apresentada como uma mistificação de artistas 
que não admitiriam revelar o caráter artesanal e planejado de suas 
práticas –, em “how to write...”, o objetivo é satirizar a crença de 
que a experiência seja a matéria-prima do artista. Para Poe, as 
sensações, os sentimentos e as emoções deveriam ser produzidos 
no leitor. Quando representados no autor, não passariam de farsa 
e de histrionismo. Repugnava a Poe a ideia de que a literatura 
pudesse ser a realização precária de algo que não se pode exprimir 
adequadamente. Para ele, qualquer pensamento poderia ser 
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exposto em linguagem. a dificuldade em expressá-lo seria um 
índice apenas de falta de método ou de reflexão.

Quantas vezes ouvimos dizer que tais ou tais 
pensamentos são inexprimíveis! Não creio 
que qualquer pensamento, propriamente 
dito, não possa ser exposto pela linguagem. 
inclino-me a crer que quando experimentamos 
dificuldade em traduzi-lo em palavras é porque 
há na inteligência uma falta de método, ou de 
deliberação. Quanto a mim, jamais tive uma 
ideia que não tenha podido anotar em palavras, 
até mesmo de modo mais exato do que a havia 
concebido. (PoE, 1987, p.176) 

Sob tal perspectiva, um poeta como Percy Shelley, uma espécie 
de nêmesis de Poe, era o gênio sem arte (no sentido de techné), o 
escritor sem o cálculo do efeito, o artista que não considera o seu 
público. Para Shelley, os leitores precisavam chegar ao ponto onde 
ele estava; para Poe, era ele quem precisava chegar aonde o leitor 
estava. Diz Poe:

Se algum poeta já cantou, como um pássaro 
canta, por impulso natural, com ardor, com 
inteiro abandono, para si somente e para a pura 
alegria de seu próprio canto, foi esse o poeta 
da “Sensitiva”. (...) Seus cantos são apenas 
notas falhadas, esboços estenográficos de 
poemas, esboços que bastavam amplamente 
à inteligência dele e que ele não queria ter o 
trabalho de desenvolver, descuidoso como 
era de comunica-los a seus semelhantes. 
(1987, p.187)

Poe, ao contrário, sempre teve controle formal de seus escritos, 
não importasse o quanto pudesse haver de sua própria experiência 
de vida neles – uma vida terrível, muitas vezes. Se Poe foi o mais 
insano dos homens, foi o mais são dos escritores. “The philosophy 
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of composition” parece-me, portanto, absolutamente coerente 
com sua perspectiva “construtivista” e seu princípio poético.

Entretanto, mesmo que nos recusemos a entender o ensaio 
como uma peça satírica, há outras dificuldades. Como, afinal, ele 
deve ser lido? Para quem Poe escreveu a “Filosofia da Composição”? 
Para os leitores de “o Corvo”? Para seus críticos? Para outros 
artistas? Com quem Poe dialoga? voltemos a Umberto Eco, em Seis 
passeios pelos bosques da ficção (1994), quando ele supõe que Poe 
possa não ter sido totalmente “sincero”. assim, ao contrário do que 
havia alardeado no ensaio, talvez não fosse verdade que Poe tivesse 
consciência plena de cada passo construtivo, enquanto escrevia “o 
corvo”, mas, que somente após a obra pronta, teria agido como um 
leitor-crítico de si mesmo e desmontado, analiticamente, o poema.

Talvez tenha decidido revelar seu método porque 
até então não havia encontrado seu leitor ideal e 
queria agir como o melhor leitor de seu próprio 
poema. Sendo assim, seu gesto foi um ato patético 
de terna arrogância e orgulho humilde; ele nunca 
devia ter escrito “a filosofia da composição” e 
devia ter deixado para nós a tarefa de entender 
seu segredo. (ECo, 1994, p.53)

Em sua provocativa explicitação das intencionalidades autorais, 
Poe teria pretendido realizar o desejo inconfessável de qualquer 
autor, isto é, ser completamente compreendido, nos seus próprios 
termos, e garantir que todos os “gatilhos” produtores de efeitos 
que plantou em sua obra fossem encontrados e disparados. Tal 
hipótese parece se sustentar, especialmente quando consideramos 
a intenção de Poe em agradar tanto ao gosto do público quanto 
ao gosto da crítica, explicitada em diversos trechos da “Filosofia 
da composição”:

Deixamos de parte, por ser sem importância 
para o poema per se, a circunstância ou, 
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digamos, a necessidade que em primeiro lugar 
deu origem à intenção de compor um poema 
que, a um tempo, agradasse ao gosto do público 
e da crítica. (1987, p.111).

Tendo em vista essas considerações, assim 
como aquele grau de excitação que eu não 
colocava acima do gosto popular nem abaixo do 
gosto crítico, alcancei logo o que imaginei ser 
a extensão conveniente para meu pretendido 
poema. (1987, p.112).

meu pensamento seguinte referiu-se à escolha de 
uma impressão ou efeito a ser obtido; e aqui bem 
posso observar que, através de toda a elaboração, 
tive firmemente em vista o desejo de tornar a 
obra apreciável por todos. (1987, p.112)

Essa preocupação ostensiva com a recepção favorável da obra 
de arte incomodou muitos críticos de Poe. Kenneth Burke (1966), por 
exemplo, questionava se a “The philosophy of composition” deveria, 
de fato, ser lido como a defesa de um princípio poético. Para o 
teórico, uma poética deveria tomar como objeto a própria linguagem 
do gênero, isto é, dedicar-se à natureza de um modo discursivo 
específico e não se ocupar em conquistar aprovações públicas.

Críticas como a de Kenneth Burke ressaltam indiretamente 
as influências aristotélicas de Poe, uma vez que a Poética, de 
aristóteles, é tanto uma reflexão descritiva do gênero quanto uma 
peça normativa, isto é, o pensamento aristotélico está voltado tanto 
para “o que é” a obra literária quanto para o “como deve ser” ela, se 
quiser ser bem sucedida. Dito de outra forma: tanto para Poe quanto 
para aristóteles, o que a obra “é” e o que “deve ser” relacionam-
se, fundamentalmente, com aquilo que produzem como efeito. Em 
consequência, uma recepção favorável é a confirmação da adequação 
dos meios utilizados para atingir os fins esperados. Retenhamos, por 
ora, essa ideia, e passemos à segunda parte de meu argumento.
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UM CONCEITO DE TRADIÇÃO GÓTICA

Proponho que entendamos o Gótico como uma tradição 
artística moderna que, ao investir na produção de prazeres 
estéticos negativos, como o sublime terrível, o grotesco e o art-
horror, codificou, por meio de narrativas ficcionais, um modo de 
representar o mal, ao figurar os medos e expressar os interditos de 
uma sociedade. o que se chama de literatura gótica seria, pois, uma 
convergência entre uma percepção de mundo caracteristicamente 
moderna, pois pessimista e desencantada, e uma forma artística 
altamente estetizada e convencionalista.

ainda que, do ponto de vista da historiografia literária, possamos 
também entender o Gótico como um estilo de época restrito à 
Europa (especialmente ao Reino Unido) dos séculos Xviii e XiX, é 
fácil observar que a amplitude, a permanência e a pujança cultural 
da maquinaria gótica estendem-se até a contemporaneidade, nas 
mais diversas mídias artísticas – cinema, histórias em quadrinhos, 
música, séries televisivas, videogames, moda.

Entre os muitos elementos convencionais dessa tradição, três 
se destacam por sua importância e recorrência para a estrutura 
narrativa e a visão de mundo góticas. São eles: (i) a personagem 
monstruosa – entes, sobrenaturais ou não, que encarnam algum 
comportamento transgressivo ou alguma alteridade radical; (ii) 
o locus horribilis – espaços narrativos que são caracterizados 
como “lugares maus”, e que determinam o comportamento das 
personagens ou são por elas determinados; e (iii) a fantasmagoria 
do passado – eventos pretéritos traumáticos, que interferem e 
condicionam o comportamento das personagens no presente. 
Quando esses três elementos aparecem em conjunto e sob o 
regime de um modo narrativo que emprega mecanismos do enredo 
de suspense e /ou de mistério, com objetivo expresso de produzir, 
como efeito de recepção, o medo estético ou suas variantes, esses 
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três aspectos podem ser descritos como as principais convenções 
do que se costuma chamar narrativa gótica.

a esses três aspectos, poderíamos acrescentar outros, não tão 
essenciais, mas, ainda assim, bastante recorrentes nesse tipo de 
narrativa: (i) narradores autodiegéticos, paranoicos, não confiáveis e 
donos de uma sensibilidade mórbida, que narram, muitas vezes, em 
modo de fluxo de consciência; (ii) focos narrativos que enquadram 
o mundo narrado por detrás de um filtro de culpas, remorsos 
e arrependimentos, desrealizando e distorcendo mesmo os 
fenômenos mais corriqueiros; (iii) enredos labirínticos que reforçam 
a atmosfera de clausura, de perseguição e de desorientação 
experimentada pelos personagens; (iv) emprego persistente de 
campos semânticos ligados à escuridão, ao fantasmagórico, ao 
lúgubre, à morte etc.; (v) temáticas que exploram a imanência do 
mal, seja presente em personagens específicas, ou disperso entre 
todas as personagens e espaços narrativos.

Um leitor de Poe perceberá que os aspectos da literatura 
gótica acima relacionados – tanto os três essenciais quanto 
os cinco recorrentes – são observáveis na obra do escritor 
americano. São também, contudo, elementos constitutivos de 
romances góticos que marcaram Edgar allan Poe como leitor. 
São conhecidas e estudadas as influências de Caleb Williams 
(1794), de William Godwin; Melmoth, the Wanderer (1820), de 
Charles maturin, e Confessions of a Justified Sinner (1824), de 
James hogg, sobre o nosso escritor. a esses poderíamos ainda 
acrescentar autores “profissionais” – como Poe –, envolvidos 
nas questões práticas de ganhar a vida com a literatura: Edward 
Bulwer-lytton, William harrison ainsworth e G. W. m. Reynolds, 
todos de aguçado senso do gosto popular, e que ajudariam a 
disseminar o gênero, no que ficaria conhecido como “proletarian 
gothic” (PUNTER, 1996, p.144-145). Por fim, não nos esqueçamos 
do americano Charles Brockden Brown, autor de Wieland (1798), 
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que influenciaria abertamente não apenas Poe, mas William 
Godwin e mary Shelley, entre tantos outros.

o que estou querendo sugerir aqui é que uma análise dos 
elementos da prosa gótica de Poe revela que nenhum desses 
aspectos, reconhecíveis como caracteristicamente poeanos, pode 
ser identificado como pertencendo típica e exclusivamente à sua 
escrita. Tais elementos eram amplamente partilhados pela chamada 
literatura gótica em sentido amplo. Poe pareceu ter entendido muito 
bem que, justamente pela força de suas convenções, o Gótico é um 
template, uma estrutura narrativa vazia, e poder ser preenchida 
com os medos, com as angústias e os horrores de cada local e de 
cada momento histórico.

O MESTRE E O INVENTOR

É possível agora sintetizar as duas linhas argumentativas, e, 
assim espero, justificar minha hipótese, quase blasfema, da falta de 
“originalidade” na prosa gótica poeana. o princípio poético de Poe 
encontrou, na estrutura narrativa gótica, o que ele entendia ser uma 
“maquinaria de produção de efeitos desejados” (PoE, 1987, p.177)3, 
facilmente apreciável pelo público, que consumia e demandava esse 
tipo de literatura, à época. as convenções narrativas da tradição 
forneceram a Poe um modo de atingir ao menos parcialmente 
aquela sua meta acima mencionada – nem acima do gosto popular, 
nem abaixo do gosto crítico –, uma vez que o produto final, insisto, 
era facilmente reconhecível para o leitor da época.

Poe reconheceu ainda a potência das formas e fórmulas góticas, 
amplamente disseminadas, e se deu conta que esse conjunto de 
convenções poderia ser artesanalmente manipuladas, e, como tal, 
se ofereciam tanto à emulação quanto à paródia. Com isso, Poe 

3 Na tradução da marginalia aqui citada, a expressão “machinery of his proposed 
effect” foi traduzida por “conjunto dos meios a empregar, para atingir os alvos 
desejados”. optei por uma tradução mais literal.
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tomou o Gótico como uma linguagem artística, maleável, como 
uma matéria prima a ser trabalhada.

volto agora a T. S. Eliot (1989), que, em “Tradição e talento 
individual” lamentava que elogiássemos em um artista os aspectos 
de sua obra nos quais ele menos se assemelhava a qualquer outro. 
a busca pelo que é essencialmente individual, pelo que separa 
o artista de seus antecessores, seria um preconceito, que, se 
superado, poderia revelar que as passagens mais individuais e mais 
artísticas de uma obra podem ser aquelas em que os escritores 
ancestrais revelariam mais vigorosamente sua imortalidade. ou, 
ainda, nas palavras precisas de Filipe Furtado, sobre o papel decisivo 
das convenções de gênero para a obra literária:

qualquer obra, por mais inovadora que se 
pretenda, constitui predominantemente uma 
reformulação de elementos utilizados, limitando-
se de fato a adotar esquemas combinatórios 
e organizativos um pouco diferentes. Poderá 
mesmo dizer-se que, na maioria dos casos, a quota 
parte de “originalidade” e a eventual pedrada no 
charco desejadas pelo autor corresponderão a 
uma percentagem relativamente diminuta do 
efeito final. No fundo, a pretensão de fuga total 
aos ditames dos gêneros ignora completamente 
a influência do enquadramento social sobre 
a produção artística e literária, desde logo 
consubstanciada em inúmeros códigos de teor 
linguístico, formal e semântico que condicionam 
a urdidura de qualquer texto, tornando-se um 
produto muito mais coletivo do que individual. 
(2018, p.23)

Se pensarmos na distinção feita por Ezra Pound entre 
os tipos de autores – inventores, mestres, diluidores, bons 
escritores sem qualidades salientes, beletristas e lançadores de 
moda –, diríamos que Poe foi o grande mestre da tradição gótica, 
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isto é, alguém que selecionou as melhores inovações de uma 
poética e as utilizou com maestria, “tão bem o ou melhor que os 
inventores” (PoUND, 1970, p.42). Se não foi um inventor, se não 
foi um escritor “original” da literatura gótica, não é descabido 
entendê-lo como o fundador do Gótico, aqui entendido como uma 
tradição artística transistórica. Com Poe, o Gótico deixou de ser 
um estilo de época e tornou-se o modo narrativo especializado 
em representar ficcionalmente o mal, que ainda nos assombra e 
nos maravilha até nossos dias.
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DIFUSIÓN E IMPACTO DE LAS TRADUCCIONES 
ESPAÑOLAS DE LA NARRATIVA FANTÁSTICA 

DE E. A. POE EN EL SIGLO XIX1

David Roas

Edgar allan Poe fue el autor fantástico más vertido al español 
en la segunda mitad del siglo XiX. El interés por su obra, como la 
mayoría de las modas literarias del momento, surgió a raíz del éxito 
alcanzado en Francia gracias a las traducciones de Baudelaire, que, 
como enseguida demostraré, son la fuente de la que deriva la mayor 
parte de las versiones españolas2.

En el periodo que he estudiado, en España sólo se traducen sus 
narraciones, a excepción de dos de sus más célebres poemas: “El 
gusano vencedor” (“The Conqueror Worm”), en 1874, y “El cuervo” 
(“The Raven”), en 1883.3 Un panorama muy diferente al que 

1  Un estudio mucho más extenso de la recepción e influencia de la obra de Poe 
en la narrativa fantástica española puede leerse en mi libro La sombra del cuervo 
(roas, 2011b).
2  hace falta un estudio que compare lingüísticamente las traducciones españolas 
con las francesas y los originales de Poe. aun así, contamos con algunos análisis 
parciales, como los que se ofrecen en los siguientes artículos: llácer y Estévez (2003), 
quienes analizan las traducciones de “The masque of the Red Death”, “The Pit and 
the Pendulum” y “The Cask of amontillado” que hizo Carlos olivera para el volumen 
Novelas y cuentos (1884), que, además, comparan con algunas traducciones 
aparecidas en el siglo XX; y Castro (2008), cuyo estudio se centra en las traducciones 
de “The oval Portrait” publicadas en el siglo XiX.
3  “El gusano vencedor” (“The Conqueror Worm”, 1843), trad. de antonio Chocomeli 
Codina, en James mcpherson, Gaul poema de Ossián, imprenta a cago de R. ortega, 
valencia, 1874 (el volumen contiene otras traducciones de obras de hugo, Young, Byron, 
lamartine y Schiller); “El cuervo” (“The Raven” 1845), trad. de luis alfonso, Revista 
Ibérica de Política, Literatura, Ciencias y Artes, vol. i, 16 de agosto de 1883, p.219.
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encontramos en el mundo hispanoamericano, donde desde 1879 
se suceden las traducciones de obras poéticas de Poe en revistas 
argentinas, mexicanas, chilenas y colombianas, e incluso se publican 
en forma de volumen, como, por ejemplo, el titulado Poesías de 
Edgardo Allan Poe (trad. del inglés por Guillermo Stock, imprenta de 
La Nación, Buenos aires, hacia 1890), que contiene “Eleonora”, “El 
mundo de los sueños”, “a helen”, “El gusano vencedor” y “Dormida” 
(ENGlEKiRK, 1934, p.487-493).

Como reflejan las traducciones que he localizado (aunque se trata 
de un catálogo siempre susceptible de ser ampliado y corregido),4 en 
la segunda mitad del siglo XiX se vertieron al español 42 narraciones 
de Poe, una cantidad muy importante, dado que el escritor americano 
publicó a lo largo de su corta vida 67 relatos breves5 y una novela. Y 
lo verdaderamente destacable –en relación con el objetivo central 
de este trabajo- es que se tradujeron todos sus relatos fantásticos 
y terroríficos.6 aunque también es cierto que no todos los textos 
tuvieron la misma suerte, pues si bien algunos fueron traducidos 
en varias ocasiones (como “The Black Cat”, “morella”, “The Cask of 
amontillado”, “The Facts in the Case of m. valdemar”, “The Tell-Tale 
heart”, o The Narrative of Arthur Gordon Pym), en otras ocasiones sólo 
se conoce una única traducción, como ocurre, por ejemplo, con una 
de sus obras maestras: “The Fall of the house of Usher”. asimismo, 
señalar, como curiosidad, que el relato más traducido de Poe durante 
este periodo fue el paródico “The Unparalleled adventure of one 
hans Pfaall”, del que he localizado once versiones.

Junto a los relatos fantásticos y terroríficos, el lector español 
también pudo conocer bien otras de las caras de Poe: la ‘policíaca’ 

4  En el apéndice final, el lector puede consultar el listado completo de las 
traducciones que he podido localizar.
5  Sigo la cifra que recoge la edición de Quinn y Thompson, Poetry, Tales & Selected 
Essays (1996).
6  En relación con la idea de lo fantástico que sostiene este trabajo, véase la 
definición que expongo en Roas (2011a).
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y la humorística. así, por un lado, se tradujeron los cuatro textos 
(algunos en varias ocasiones) que el propio autor calificó como 
“cuentos de raciocinio” y que inauguran un nuevo género narrativo, 
que con el tiempo acabará bautizándose como “policíaco”: “The 
murders in the Rue morgue”, “The mystery of marie Rogêt”, 
“The Purloined letter” y “The Gold-Bug”. aunque se han querido 
buscar precedentes anteriores (Balzac, Sue), debemos admitir 
que Poe es el padre de la narrativa policíaca, puesto que en los 
tres primeros relatos que acabo de citar aparecen los elementos 
constitutivos de la ficción policial: el misterio, el detective y el 
método de investigación (basado en la observación y deducción). 
Si bien “The Gold-Bug” no cumple estrictamente esos rasgos, 
es otro perfecto ejemplo de la aplicación de la deducción a la 
resolución de un misterio, en este caso, un mensaje cifrado que 
oculta la situación exacta de un tesoro. los lectores españoles se 
mostraron admirados por la manera en que el detective Dupin 
resuelve los enigmas, donde lo lógico y lo científico desplaza a 
toda valoración moral del crimen; recuérdese la opinión que le 
merece al propio Dupin el terrible caso que investiga en “The 
murders in the Rue morgue” (el salvaje asesinato de dos mujeres): 
“la encuesta nos servirá de entretenimiento”. En estos relatos, 
el suspense, el misterio y el ingenio tienen un fin en sí mismos, 
pues su intención última no es otra que provocar la admiración 
y el placer del lector ante su perfección formal. aunque, claro 
está, también hubo voces que criticaron lo que consideraban un 
tratamiento inmoral del crimen y la violencia.

En lo que se refiere al Poe más humorístico, el lector español del 
siglo XiX también contó, pese a ser la variante menos traducida, con 
una interesante muestra de sus relatos cómicos y grotescos: desde 
las visiones paródicas de la ciencia que ofrece en “The Unparalleled 
adventure of one hans Pfaall” y “The Balloon hoax”, a las sátiras 
sociales y políticas reflejadas en “lionizing”, “Four Beasts in one” 
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y “The System of Doctor Tarr and Professor Feather”, pasando por 
los juegos con lo grotesco, que son la base de “Some Words with 
a mummy” (que también tiene una importante carga de sátira 
política) y “The man that was Used Up”.

Para no cansar al lector, sólo voy a comentar las traducciones 
más relevantes y aquellas que muestren aspectos de interés 
en relación con los títulos o a las versiones que ofrecen de las 
narraciones de Poe. Remito de nuevo al listado situado al final de 
este texto, donde aparecen consignadas todas las que he localizado.

El primer relato de Poe vertido al español fue “la semana de 
los tres domingos” (“Three Sundays in a Week”, 1841), publicado 
sin indicar el nombre de su autor (ni de su traductor) el 15 de 
febrero de 1857 en la revista El Museo Universal. Dado que 
dicho relato no aparece recogido en las Histoires extraordinaires 
(1856) de Baudelaire, la crítica ha pensado que debió verterse 
directamente desde el inglés. así lo afirmó Ferguson (1916, p.56) y 
lo repiten Englekirk (1934, p.16) (citando literalmente las palabras 
de Ferguson) y lanero y villoria (1996, p.95) (sin decir que toman la 
idea de Englekirk).

Si bien es cierto que Baudelaire no lo tradujo (tampoco aparece 
en sus volúmenes posteriores: Nouvelles histoires extraordinaries, 
1857, e Histoires grotesques et sérieuses, 1865), existe una versión 
francesa que precedió a la española y de la podría deducirse que 
ésta deriva, como fue costumbre habitual en la inmensa mayoría 
de las traducciones de Poe: “la Semaine des trois dimanches”, de 
William l. hughes, publicada en la revista L’Ami de la Maison, el 6 
de marzo de 1856 (recogida después en el volumen de E. a. Poe, 
Contes inédits, trad. W. l. hughes, hetzel, París, 1862). aunque no 
he podido examinar esa traducción francesa, la semejanza entre su 
título y el de la versión española parecen indicar que ésta deriva 
de la primera y no del original inglés, pues la traducción más lógica 
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hubiera sido “Tres domingos en una semana” (o el “Tres domingos 
por semana” de la versión de Cortázar).

El anónimo traductor se mantuvo fiel al relato de Poe, 
a excepción de los nombres de los personajes, que decidió 
transformar, seguramente para acercarlos al lector español: así, 
Rumgudgeon, el tío abuelo del protagonista, se transforma en 
Raimundo, el capitán Pratt se transmuta en capitán martínez, y 
el capitán Smitherton en capitán Carvajal. a ello hay que añadir 
que se eliminan todas las referencias al doctor Dubble l. Dee, a 
quien se cita como autoridad científica durante la discusión sobre 
la paradoja que da título al relato. Confieso que se me escapa la 
razón que justifica esa eliminación, puesto que el traductor podría 
haber actuado como con el resto de personajes y sustituirlo por un 
nombre español. Es cierto que, argumentalmente, el cuento puede 
funcionar sin las menciones al doctor Dubble l. Dee, pues no se 
trata de un personaje que intervenga en la trama, pero sorprende 
su eliminación, dado el respeto que muestra el traductor –salvo 
con los nombres- a la versión original. a no ser que sospechase 
que el citado doctor fuese una persona real, y mantener su 
nombre inglés resultase poco verosímil en la españolizada trama. 
asimismo, esa intervención del traductor afecta al juego de 
identidades que plantea Poe, puesto que bajo el doctor Dubble l. 
Dee se esconde una persona real: Dionysius lardner (1793-1859), 
escritor y científico irlandés, editor de la Cabinet Cyclopaedia 
(1830-1844; compuesta por 133 volúmenes), y cuya obra Poe 
conocía bien, puesto que, como advierte mabbot (2000: 648), 
muchas de las notas al pie que el autor americano puso a su relato 
“The Thousand-and-Second Tale of Scheherezade” provienen de 
artículos científicos de lardner.

Traducido desde el original en inglés o de una versión francesa, 
lo que resulta verdaderamente curioso es que “la semana de los 
tres domingos” sea el primer cuento de Poe vertido al español. a 
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juzgar por la fama que ya tenía en Francia como escritor fantástico 
y terrorífico, y en esos mismos términos ya se hablaba de él en la 
prensa española del momento, lo más esperable habría sido que los 
editores del Museo Universal hubieran optado por traducir alguno 
de sus relatos fantásticos o policíacos.

a esa primera traducción siguió un texto fundamental para la 
difusión de la obra de Poe en España: el artículo de Pedro antonio 
de alarcón “Edgar Poe” publicado el 1 de septiembre de 1858 en 
el periódico madrileño La Época. En él lleva a cabo un comentario 
muy elogioso de la obra del autor americano, que sirvió de 
verdadera carta de presentación de su obra para el público 
español, a la vez que en él se anuncia la publicación del primer 
volumen de relatos de relatos de Poe vertido al español: Historias 
extraordinarias, que salió a la venta a finales de ese mismo mes de 
septiembre de 1858.

Dicho volumen adopta como título el creado por Baudelaire 
para bautizar sus traducciones, título que volverá a ser repetido 
en otros volúmenes posteriores. los relatos van precedidos de dos 
textos introductorios: una presentación de Julio Nombela (“Dos 
palabras al público”) y el prólogo crítico-biográfico de Nicasio 
landa, quien advierte que se basa a su vez en el estudio con el 
que Baudelaire acompañó su traducción (“Edgar Poe, sa vie et ses 
oeuvres”). El volumen recoge cinco cuentos del autor americano: 
“Singular historia de un tal hans Pfall” (“The Unparalleled adventure 
of one hans Pfaall”, 1835), “Doble asesinato” (“The murders in the 
Rue morgue”, 1841), “El escarabajo de oro” (“The Gold Bug”, 1843), 
“la carta robada” (“The Purloined letter”, 1845) y “la verdad de lo 
ocurrido con el señor de valdemar” (“The Facts in the Case of m. 
valdemar”, 1845). Todos ellos derivan de la traducción francesa de 
Baudelaire, como ya permitía suponer el hecho de repetir el título 
que éste inventó para el libro, así como otro dato muy revelador: 
“The murders in the Rue morgue” pase a titularse, “Doble asesinato”, 
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una adaptación del “Double assassinat dans la Rue morgue” que 
aparece en traducción del poeta francés7.

Junto a los relatos de Poe se incluyó uno de Fernán Caballero, 
“Dicha y suerte. Cuadro de costumbres populares” (p.249-288), el cual 
narra una historia de amor con lección moral que nada tiene que ver 
con el tipo de cuentos de Edgar allan Poe recogidos en dicho volumen. 
Una sorprendente combinación que, como advierten lúcidamente 
lanero y villoria (1996, p.98-99), era necesaria “para paliar en lo posible 
lo sorprendente que podía resultar Poe a los lectores españoles. Con 
esta fórmula el libro sería mejor aceptado, como así ocurrió”.

volviendo a los cuentos de Poe recogidos en este volumen, el 
único calificable de fantástico es el último, “la verdad de lo ocurrido 
con el señor de valdemar”, donde se narra un peculiar experimento 
de magnetismo: un hombre es hipnotizado instantes antes de 
morir, lo que permite a su hipnotizador comunicarse con éste una 
vez muerto. El resto del volumen lo forman dos relatos de corte 
policíaco, “Doble asesinato” y “la carta robada”, a los que habría 
también que añadir “El escarabajo de oro”, puesto que, como dije 
antes, es un perfecto ejemplo de la aplicación de la lógica deductiva 
a la resolución de un misterio. Finalmente, “The Unparalleled 
adventure of one hans Pfaall” juega con lo humorístico y ha sido 
visto como precedente del tipo de ficción científica que años más 
tarde cultivará con gran éxito Jules verne (desprovisto, eso sí, de 
todo matiz cómico)8: el cuento narra, en primera persona, el viaje 

7  Junto a esos cinco cuentos, las Histoires extraordinaires de Baudelaire 
contienen siete más: “le Canard au ballon” (“The Balloon hoax”), “manuscrit trouvé 
dans une bouteille” (“manuscript found in a Bottle”), “Révélation magnétique” 
(“mesmeric Revelation”), “les Souvenirs de m. auguste Bedloe” (“a Tale of the 
ragged Mountains”), “Morella”, “ligeia” y “Metzengerstein”.
8  verne siempre admitió su fascinación por la obra de Edgar allan Poe, 
llegando a escribir una continuación de su novela The Narrative of Arthur Gordon 
Pym (1838): Le Sphinx des glaces (1897), en la que, fiel a su estilo, el escritor 
francés propone una explicación perfectamente racional a los terribles enigmas 
planteados en la novela de Poe, lo que desvirtúa el efecto conseguido por éste. 
asimismo, verne dedicó un estudio crítico a la obra del autor americano: “Edgard 
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que el holandés hans Pfaall hizo en globo a la luna; aunque al final 
del relato se descubre que todo es una patraña inventada por el 
protagonista y unos amigos.

En ese año 1858 se publicaron cinco traducciones más: 
“Sombra” (“Shadow”, 1835) y “Revelación magnética” (“mesmeric 
Revelation”, 1844), ambos en la revista La América (sin indicar el 
nombre del traductor); y “los dos asesinatos de la calle Morgue”, 
“El escarabajo de oro” y “aventura sin igual de un tal hans Pfall 
[sic]”, que, en traducción de J. de Granda, aparecieron por entregas 
en El Clamor Público (sección “variedades”), bajo el epígrafe común 
de “historias extraordinarias” (la serie se interrumpió después 
de aparecer la primera entrega del último cuento citado, el 9 de 
diciembre de 1858). Todas estas traducciones se realizaron a partir 
de las versiones francesas de Baudelaire, como revela el título 
que Granda emplea en “Revelación magnética”, traducción literal 
del que inventó el poeta francés, donde el mesmeric original se 
convierte en magnétique.

al año siguiente, apareció en el mercado otra traducción, en dos 
volúmenes, en la que se vuelve a emplear el título baudelairiano: 
Historias extraordinarias, impr. de El Atalaya, 1859, Madrid, tomos 
ii y v de la colección “Biblioteca de viaje”. En el primer volumen, 
además de unas “Noticias biográficas de Edgar Poe” (que tiene 
de nuevo como fuente directa el prólogo de Baudelaire a sus 
Histoires extraordinaires), aparecieron traducidos los siguientes 
cuentos: “El barril de amontillado” (“The Cask of amontillado”, 
1846), “El demonio de la perversidad” (“The imp of Perverse”, 
1845), “Cuatro palabras con una momia” (“Some Words with a 
mummy”, 1845), “Una bestia que vale por cuatro” (“Four Beasts in 
one”, 1836), “El corazón revelador” (“The Tell-Tale heart”, 1843), 
“lo que son notabilidades” (“lionizing”, 1835) y “Enterrado vivo” 

Poe et ses oeuvres”, publicado en el Musée des Familles en abril de 1864, 31(7), 
p.193-208.
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(“The Premature Burial”, 1844). En el segundo volumen tan sólo 
aparece recogido un relato de Poe, “viaje a luna a despecho de la 
gravitación, la presión atmosférica y otras zarandajas: aventuras 
sin igual de un tal hans Pfaall” (nueva traducción de su relato “The 
Unparalleled adventure of one hans Pfaall”), que ocupa las páginas 
1 a 132. Desde la página 135 en adelante se recoge un cuento de 
Pedro antonio de alarcón: “Soy, tengo y quiero”9. aquí no parece 
tratarse de un “relleno” semejante al de la inclusión del relato de 
Fernán Caballero en la traducción de 1858, puesto que el cuento de 
alarcón aparece con portada propia: Cuentos, artículos y novelas de 
D. Pedro Antonio de Alarcón. Segunda serie.

los relatos incluidos en este volumen proceden de las Nouvelles 
histoires extraordinaires (1857) traducidas por Baudelaire10, a 
excepción de “hans Pfaall”, incluido en Histoires extraordinaires, y 
“Enterrado vivo”, que no aparece en ninguno de los volúmenes de 
relatos que tradujo Baudelaire. la primera versión francesa que he 
podido localizar de este cuento se publicó con el título “Enterré vif” 
en la revista Le Mousquetaire, dirigida por alexandre Dumas, el 23 
de mayo de 1854, en traducción de William l. hugues, y no volverá 
a aparecer en francés hasta que el mismo hughes la recoja en el 
volumen Les Contes inédits d’Edgar Poe, publicado en 1862 (hetzel, 
París). así pues, la traducción española debe derivar de dicha 
versión, como revela el hecho de que ésta adopte el injustificado 
9  No se trata de un relato fantástico de alarcón, tal y como podría pensarse, dada 
la obra en que aparece recogido: lo que en él se narra es una conversación entre el 
autor y su musa.
10  volumen que se completa con los relatos siguientes: “le Chat noir” (“The Black 
Cat”), “William Wilson” (“William Wilson”), “l’homme des foules” (“The man of the 
Crowd”), “Bérénice” (“Berenice”, “la Chute de la maison Usher” (“The Fall of the 
house of Usher”), “le Puits et le pendule” (“The Pit and the Pendulum”), “hop-Frog”, 
“la masque de la mort rouge” (“The masque of the Red Death”), “le Roi Peste” 
(“King Pest”), “le Diable dans le beffroi” (“The Devil in the Belfry”), “Puissance de la 
parole” (“The Power of Words”), “Colloque entre monos et Una” (“The Colloquy of 
monos and Una”), “Conversation d’Eros avec Charmion” (“The Conversation of Eros 
and Charmion”), “ombre” (“Shadow”), “Silence” (“Silence”), “l’Îlle de la Fée” (“The 
island of the Fay”) y “le Portrait ovale” (“The oval Portrait”).
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“Enterré vif” con el que hughes vierte al francés el título original: 
“The Premature Burial” (es decir, “El entierro prematuro”).

En estas Historias extraordinarias de 1859 se hace mucho más 
evidente la vertiente sobrenatural y terrorífica del estilo de Poe, por lo 
que el lector español pudo hacerse una idea más completa de la forma 
en que el autor norteamericano concebía lo fantástico. así, junto a 
relatos de terror no sobrenatural como “El barril de amontillado” y 
“Enterrado vivo” (que combina el humor y el horror)11, el volumen 
ofrece un par de magníficas muestras del interés de Poe por retratar 
el inconsciente humano, por bucear en las obsesiones, que se cargan 
de un sentido inexplicable, ominoso, como si una especie de extraña 
fatalidad se cerniera sobre los personajes. así, el protagonista de 
“El corazón revelador”, obsesionado por el ojo velado de un viejo 
con el que vive, acaba asesinándolo y enterrándolo, descuartizado, 
bajo el suelo de su casa. Finalmente, visitado por la policía, cree oír 
los latidos del corazón de su víctima (los agentes no oyen nada) y 
confiesa su crimen. ¿Remordimiento? ¿locura? ¿Castigo del muerto? 
Por su parte, “El demonio de la perversidad” ofrece otra interesante 
muestra de su estilo: partiendo de la idea de la perversidad como 
“impulso anímico que nos obliga a actuar porque sentimos que no 
deberíamos hacerlo”, el narrador lo ejemplifica con su propia historia 
(en “The Black Cat” explorará otra variante de dicho tema): después 
de cometer lo que podría pasar por un crimen perfecto, se obsesiona 

11  Este relato nos ofrece un perfecto ejemplo del tratamiento irónico que, en 
diversas ocasiones, Poe deparó a lo terrorífico, puesto que termina con un efecto 
humorístico que destruye la sobrecogedora atmósfera construida a lo largo de sus 
páginas. El protagonista es un enfermo de catalepsia que vive obsesionado con la 
posibilidad de que lo entierren vivo; tal es así que prepara su panteón y su ataúd 
para poder escapar fácilmente si eso sucede. Un día, después de lo que toma por 
un acceso de su enfermedad, despierta en lo que parece un ataúd, donde huele 
a tierra húmeda... Pero en verdad se trata de un simple error de percepción: no 
recuerda que se encuentra tumbado en una litera de una chalupa cargada de tierra, 
en la que se había refugiado junto a un amigo suyo durante una jornada de caza. 
Nada que ver, por tanto, con la adaptación cinematográfica que Roger Corman dirigió 
en 1962, en la que desaparece todo atisbo de humor para ofrecernos una historia 
completamente terrorífica.
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con la idea de que permanecerá a salvo mientras no se le ocurra 
confesar; pero esa obsesión es tal que se ve obligado a hacerlo, 
echándolo todo a perder.

Por su parte, “Cuatro palabras con una momia” ofrece una 
muestra diferente del arte fantástico de Poe: aquí lo sobrenatural 
se alía con el humor para narrar la grotesca historia de una momia 
egipcia (llamada significativamente “allamistakeo”, contracción 
evidente de “all is a Mistake”, es decir, “todo es un error / una 
confusión”) que es devuelta a la vida en el siglo XiX mediante el 
galvanismo. Después de escuchar a la momia hablar de su época, lo 
que da pie a diversas bromas respecto a la vida del presente (sátira 
política incluida), el protagonista pide que lo embalsamen, pues 
quiere conocer el futuro. El humor –sin juegos con lo fantástico 
o lo macabro- está también presente en el resto de relatos que 
forman el volumen: “Una bestia que vale por cuatro” y “lo que son 
notabilidades”, ambos con una clara voluntad satírica.

Junto a los cuentos y el volumen comentado, en 1859 se 
publican, además, las primeras adaptaciones de relatos de Poe. 
Se trata de “El gato negro: Fantasía imitada de Edgardo Poe” y 
“¿Quién es él? (imitación de Edgardo Poe)”, basadas en “The Black 
Cat” y “The murders of the Rue morgue”, respectivamente. ambas 
aparecieron, de la mano de vicente Barrantes, en la revista El Mundo 
Pintoresco. Dado lo temprano de la fecha, el hecho de publicar 
dichos textos destacando en sus subtítulos el nombre de Poe es 
un claro indicador del éxito que éste empezaba a tener entre los 
lectores españoles. más aún si tenemos en cuenta que el primero 
de los cuentos citados todavía no era conocido por el lector español 
(a no ser que supiera leer francés), puesto que no será traducido 
hasta 1866. En dichos cuentos, Barrantes no sólo traslada –como 
es habitual en muchas otras adaptaciones de obras extranjeras- las 
historias inventadas por Poe a la geografía española, sino que en 
varias ocasiones incluso altera el argumento y sentido originales.



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

58

Un año después de las Historias extraordinarias (1859) traducidas 
por landa, se publicó otra colección de relatos de Poe, en la que se 
sigue utilizando el título baudelairiano: Historias extraordinarias (impr. 
de Las Novedades a cargo de J. Trujillo, madrid, 1860). El volumen 
contiene diez relatos, entre los cuales hay algunos ya traducidos 
antes, como “Doble asesinato en la calle Morgue”, “la carta robada”, 
“El escarabajo de oro”, “aventura sin igual de un tal hans Pfaall, o sea 
Un viaje a la luna” y “la verdad acerca del caso de mr. valdemar”. 
a los que se añaden otros cinco relatos vertidos por primera vez al 
español: “manuscrito encontrado en una botella” (“manuscript found 
in a bottle”, 1833), “los recuerdos de mr. augusto Bedloe” (“a Tale of 
the Ragged mountains”, 1844), “morella” (“morella”, 1835), “ligeia” 
(“ligeia”, 1838) y “Metzengerstein” (“Metzengerstein”, 1832). los 
cinco aparecieron en las Histoires extraordinaires de Baudelaire, de 
cuyas versiones derivan, como hace evidente el título “los recuerdos 
de mr. augusto Bedloe”, traducción literal del que inventó el poeta 
francés: “les Souvenirs de m. auguste Bedloe”, que nada tiene que ver 
con la versión original del mismo (“a Tale of the Ragged mountains”). 
Esa es la única vez que dicho relato se vertió a español en el siglo XiX.

En 1861 se publicó la primera versión española de la única 
novela de Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838). la 
variación respecto al original del título en español –Aventuras de 
Arturo Gordon Pym- se debe, de nuevo, a la dependencia respecto 
de la traducción de Baudelaire: Les aventures d’Arthur Gordon Pym, 
que se había publicado como folletín en Le Moniteur entre el 25 de 
febrero y el 17 de marzo de 1857, y fue recogida al año siguiente 
en forma de volumen (Cambiaire, 1927, p.41). Durante la segunda 
mitad del siglo XiX, la novela de Poe se tradujo al español en otras 
cuatro ocasiones, manteniendo el título citado12, a excepción de 

12  Ese será el título que se siga utilizando durante buena parte del siglo XX. Cito 
algunas traducciones destacadas: Casa Editorial Eduardo Doménech, trad. de a. de 
Rosas, Barcelona, 1912; El Folletín, núm. 5 (abril de 1923), no se indica el traductor; 
Espasa Calpe (Colección Universal, núms.. 1001-1013), trad. miguel medina, 
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la versión publicada en la “Biblioteca económica de instrucción y 
recreo”: Los anglo-americanos en el Polo Sur. Aventuras de Arturo 
Gordon Pym (1868).

En 1863 aparece otro importante conjunto de traducciones, 
publicado con el título general de Cuentos inéditos de Edgardo 
Poe, en La Correspondencia de España. hasta ahora, los estudios 
precedentes sobre la recepción del autor americano daban 
referencia de esta traducción como si se tratase de un libro 
(publicado entre 1859 y 1862), pero que, curiosamente, no aparecía 
en los fondos de ninguna biblioteca. la primera referencia al mismo 
aparece en Ferguson (1916, p.230) y se repite, como era de esperar, 
en Englekirk (1934, p.478), lanero y villoria (1996, p.106) y Rodríguez 
Guerrero-Strachan (1999, p.83), sin que en ninguna de estas obras 
se dé información de los textos que componen esos Cuentos 
inéditos, de su traductor ni de la forma en que se publicaron. Ello 
hace sospechar que nadie examinó esos relatos, dando por buena 
la errónea información aportada por Ferguson.

la versión española de estos Cuentos inéditos de Poe fue 
realizada por José lesén y moreno, y se publicó a lo largo de 17 
entregas en La Correspondencia de España entre los días 9 y 29 de 
marzo de 1863 (con paginación independiente, ocupando la mitad 
inferior de cada página de la revista). Junto a un breve prólogo, 
se vertieron al español diez relatos: “la cita” (“The assignation”, 
1834), “Eleonora” (“Eleonora”, 1841), “la caja oblonga”(“The 
oblong Box”, 1844), “El cadáver acusador” (“Thou art the man”, 
1844), “El sistema del Dr. Goudron y del Profesor Plume” (“The 
System of Doctor Tarr and Professor Feather”, 1844), “Un hombre 
gastado” (“The man that was Used Up”, 1839), “la semana de los 
tres domingos”, “la esfinge” (“The Sphinx”, 1846), “los anteojos” 
madrid, 1927; hispano americana de Ediciones, trad. de Fernando Gutiérrez 
y Diego Navarro, Barcelona 1944... incluso en los años 80 se siguió utilizando –
injustificadamente- ese falso título, como sucede, por citar sólo un ejemplo, en la 
traducción publicada por la editorial akal (colección Bolsillo, núm. 144) en 1985.
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(“The Spectacles”, 1844), y “los debuts literarios de Thingum Bob, 
ex-redactor de la Buse Savante” (“The literary life of Thingum 
Bob, Esq.”, 1845).

En este caso, la fuente de dichas versiones es fácil de 
identificar: Les Contes inédits d’Edgar Poe (1862), traducidos por 
William l. hugues, que incluye once relatos y nueve poemas del 
autor americano. la versión española sólo reproduce los diez 
primeros cuentos, respetando incluso el orden en que aparecen 
publicados en el citado volumen: “le rendez-vous”, “Éléonore”, “la 
caisse oblongue”, “le cadáver accusateur”, “le Système du docteur 
Goudron et le professeur Plume”, “Un homme usé”, “la Semaine 
des trois dimanches”, “le Sphinx”, “les lunettes”, y “les Débuts 
littéraires de Thingum Bob”.

a excepción de “la semana de los tres domingos”, ninguno de 
estos relatos se había vertido antes al español, lo que convierte 
estos Cuentos inéditos en una importante contribución a la difusión 
y popularización de la obra de Poe, en sus diversas variantes, ya que 
se recogen tanto textos fantásticos y terroríficos como cómicos y 
grotescos. la “advertencia” que sirve como prólogo a los cuentos 
resulta muy ilustrativa de la voluntad con la que se publica esta 
obra y de la visión que ya se tiene en esos años del autor americano:

los escritos de Edgardo Poe, tan apreciados, así para los que 
buscan en la lectura un simple entretenimiento o una emoción 
pasajera, como para los que quieren elevar su alma a horizontes 
impenetrables a las miradas vulgares, deseosos de conocer los 
tortuosos caminos y las peligrosas sendas que conducen al último 
abismo de su viaje fantástico, van a ser hoy conocidos por los lectores 
de la Correspondencia de España. Los cuentos escogidos e inéditos, 
que les ofrecemos dilatan el punto de vista bajo [el] que podemos 
considerar al autor, por la variedad de asuntos que abrazan. Cuadros 
románticos, escenas de costumbres, estudios de aberraciones 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

61

mentales, dulces expansiones del verdadero amor, arrebatos de 
la pasión, comedia y drama, y por último páginas escritas por la 
exclusiva inspiración poética, son los elementos principales de que se 
componen estos cuentos sorprendentes (9 de marzo de 1863, p.3)Con 
la aportación de estos Cuentos inéditos, la cifra de textos traducidos en 
sólo seis años llega a los 30 títulos (recuérdese que en toda la segunda 
mitad del siglo XiX se tradujeron 42). El lector español empezaba a 
conocer bien la producción narrativa de Edgar allan Poe.

En las tres últimas décadas del siglo siguen apareciendo 
traducciones tanto en la prensa como en forma de volumen. 
Entre ellas, destaca el volumen titulado Novelas y cuentos (Garnier 
hermanos, París, 1884), el primero que se presenta como vertido 
directamente del inglés. la traducción es de Carlos de oliveras y, 
como introducción, reproduce el prólogo que escribió Baudelaire 
para sus Histoires extraordinaires, del que bebieron la mayoría 
de críticos y prologuistas que analizaré en el capítulo siguiente. 
De los trece relatos que recoge, algunos se traducen por primera 
vez al español, como sucede con “la máscara de la muerte” (“The 
masque of the Red Death”, 1842), “Berenice” (“Berenice”, 1835), 
“El misterio de maría Rogêt” (“The mystery of marie Rogêt”, 1842), 
“El pozo y el péndulo” (“The Pit and the Pendulum”, 1842) y “hop-
Frog” (“hop-Frog”, 1849).

Como curiosidad, señalar que el 10 de agosto de 1890 apareció 
en La Ilustración Hispanoamericana la primera traducción de 
“Eleonora” (1841) con el sorprendente título “la leonor del Cuervo”. 
Dado que en el relato no aparece cuervo alguno, habría que suponer 
que la invención de semejante título –que funde el del cuento con 
el del poema más famoso de Poe- pudo ser una estratagema para 
llamar la atención del lector. o quizá el traductor pensó –confundido 
por la semejanza de los nombres- que la protagonista del relato –
Eleonora- sea la mujer evocada por Poe en The Raven –lenore-, y 
por eso decida reunirlas, alterando el título original.
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No he podido localizar otra posible traducción más, publicada 
con el título Obras de Edgardo Poe, de la que se da noticia en La 
Época (Madrid) el 27 de marzo de 1872:

El centro literario editorial de esta corte ha 
empezado a publicar en una bonita edición 
ilustrada con preciosos grabados, las célebres 
Obras de Edgardo Poe, de las cuales nuestros 
lectores habrán oído hablar más de una vez, pues 
apenas son conocidas en España, en donde no 
ha visto la luz más que una pequeña parte de las 
mismas. los apasionados por la buena lectura 
tendrán la ocasión de saborear las delicias de 
estas originales obras, cuya adquisición deben 
procurar, por ser al propio tiempo que recreativas, 
morales e instructivas (p.3).

Dejando aparte la errónea información de que en 1872 las 
obras de Poe “apenas son conocidas en España”, dicha edición 
debía incluir al menos el relato “The Unparalleled adventure of one 
hans Pfaall”, a juzgar por lo que se indica en otra noticia publicada 
unos días después también en La Época:

Se ha repartido el cuaderno que comprende 
las entregas dos hasta la nueve de las 
preciosas Obras de Edgardo Poe, que con 
tanta aceptación está publicando el centro 
literario editorial de esta corte, cuyas entregas 
contienen el interesante y bien descrito viaje 
a la luna. Creemos que estas obras han de ser 
leídas con sumo interés, pues el nombre de su 
autor es harto conocido y apreciado (18 de abril 
de 1872, p.4)

Para acabar este recorrido por las traducciones de los relatos 
de Poe, es necesario referirse a dos textos apócrifos que fueron 
presentados como obras auténticas del escritor americano: el relato 
“la canción de hollands” y el poema “leonina”.
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El primero apareció en la revista La América el 8 octubre de 1883 
con el subtítulo “Un cuento inédito”, presentado de este modo: “Un 
periódico extranjero publica el siguiente cuento inédito del autor de 
Historias extraordinarias. Sin constarnos su autenticidad, ofrecemos 
a nuestros lectores una traducción libre del mismo” (p.15). Según 
plantea Englekirk (1931), dicho apócrifo es en realidad un engaño 
perpetrado por el escritor francés aurélien Scholl, verdadero autor 
del texto. Del mismo Scholl se recoge en el número siguiente de 
La América el relato titulado “Un sueño de Edgardo Poe” (al que 
después me referiré). más allá del juego de engaños y apócrifos, la 
publicación de dichos textos revela el interés el público español por 
la figura y la obra del autor americano.

algo parecido ocurrió con el supuesto hallazgo de un poema 
inédito de Poe titulado “leonina” (“leonainie”, en su versión original). 
algunos periódicos españoles dieron la noticia, reproduciendo la 
traducción del citado poema: “Un poema de Edgardo Poe”, La Iberia, 
sección “Noticias generales”, 28 de junio de 1886, p.2; artículo que 
es repetido literalmente en La Vanguardia, 26 de julio de 1886, p.7-
8. El poema va introducido por un breve texto en el que se da razón 
del novelesco descubrimiento de ese poema perdido:

hace pocos días se ha descubierto un poema de 
Edgardo Poe. Esta joya literaria estaba en poder 
de un ciudadano cuyo abuelo poseía hace tiempo 
una posada en Chesterfield, cerca de Richmond, 
en el estado de virginia.

Una tarde de verano presentóse en la posada 
pidiendo habitación para pasar la noche un 
joven cuya apariencia y ademanes revelaban 
costumbres licenciosas.

Diéronle cuarto. Cuando al día siguiente entraron 
para avisarle que estaba servido el almuerzo 
hallaron vacía la habitación.
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Sobre la mesa de noche encontraron un libro 
en cuya cubierta se destacaban unos versos 
recientemente escritos en caracteres romanos, 
tan legibles como una página impresa, y sin 
que en ellos se advirtiese una sola enmienda ni 
raspadura. al pie de estos versos se destacaban 
las iniciales E.a.P.

Eran las de Edgardo allan Poe y constituían su 
firma ordinaria.

los peritos han declarado que la letra es del 
insigne poeta.13

Después de reproducir el poema (lo traducen en prosa), se 
añade la siguiente nota:

Edgardo Poe se escapó, como dijimos, de la 
posada sin pagar el hospedaje. El posadero no 
dio importancia al libro que dejó olvidado en un 
cajón, y al cabo de los años viene a encontrarlo 
su nieto, al que ofrecen por el original una 
fuerte suma.

El supuesto inédito había aparecido publicado originalmente el 
2 de agosto de 1877 en el Kokomo Dispatch de indiana, acompañado 
de ese texto de presentación. El 5 de junio de 1886 se publicó en 
la revista parisina The American Register, que se editaba en inglés, 
fuente de las traducciones francesas y españolas que aparecieron 
ese mismo año. años después se supo que todo era un engaño 
perpetrado por el escritor James Whitcomb Riley (verdadero 
autor del poema) y John anderson, el editor del Dispatch (véase al 
respecto Wallace, 1904).

* * *
Como hemos visto, son numerosas las traducciones de 

relatos de Poe publicadas a lo largo de la segunda mitad del siglo 

13  Cito de la versión publicada en La Iberia.
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XiX, síntoma inequívoco de su popularidad y aceptación entre 
los lectores españoles. Poe, como también sucedió en Francia, 
se convirtió en una auténtica moda para los lectores españoles, 
y no sólo por esa importante cantidad de traducciones: como he 
demostrado en Roas (2011b), los críticos literarios del momento 
prestaron especial atención a su obra en múltiples artículos, 
reseñas y prólogos, y, lo que todavía es más importante, un gran 
número de escritores adoptaron su estilo y temática, entre los 
cuales destacan alarcón, Baroja, Bécquer, Galdós o Pardo Bazán, 
por citar nombres fundamentales del canon literario español que 
cultivaron el relato fantástico en esa época (véase Roas, 2011b). El 
influjo de la narrativa de Poe fue determinante en el desarrollo del 
género al abrir nuevas vías en el tratamiento de lo sobrenatural, que 
enlazaban con los ideales estéticos y las preocupaciones científicas 
que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XiX.
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APÉNDICE

1. catálogo de traducciones españolas14 

1857. “la semana de los tres domingos” (“Three Sundays 
in a Week”, 1841), El Museo Universal (Madrid), 15 de 
febrero, p.22. Se publicó sin indicar el nombre del autor.

1858. Historias extraordinarias, precedidas por una presentación 
de Julio Nombela (“Dos palabras al público”) y de un 
prólogo crítico-biográfico por el Dr. landa, [no se indica 
el nombre del traductor], imprenta de luis García editor, 
“Biblioteca literaria o colección de obras selectas, así 
instructivas como recreativas”, madrid. Contiene cinco 
relatos:15

-“Singular aventura de un tal hans Pfall” (“The 
Unparalleled adventure of one hans Pfaall”, 1835)

-“Doble asesinato” (“The murders in the Rue 
Morgue”, 1841)

-“El escarabajo de oro” (“The Gold Bug”, 1843)

-“la carta robada” (“The Purloined letter”, 1845)

-“la verdad de lo ocurrido con el señor de valdemar” 
(“The Facts in the Case of m. valdemar”, 1845)

1858. “Sombra” (“Shadow”, 1835), La América (Madrid), núm. 
14, 24 de septiembre, p.13.

1858. “Revelación magnética” (“mesmeric Revelation”, 1844), 
núm. 15, La América, 8 de octubre, p.11-12

14  Sólo incluyo las traducciones publicadas en España. En relación con las 
aparecidas en hispanoamérica durante el mismo periodo véase Englekirk (1934). 
Tras el título de la traducción, doy entre paréntesis el título y la fecha originales; sólo 
se indica dicha información en la primera ocasión en que es traducido cada relato o si 
hay algún cambio en el título de la versión española. Cuando no se indica el nombre 
del traductor, es que éste no es mencionado en la revista o volumen catalogado.
15  El volumen lo completa un relato de Fernán Caballero: “Dicha y suerte. Cuadro 
de costumbres populares” (p.249-288).
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1858. “historias extraordinarias, por Edgardo Poe. los dos 
asesinatos de la calle Morgue”, trad. de J. de Granda, El 
Clamor Público (madrid); se publicó en 8 entregas: 20 de 
octubre (p.2), 21 de octubre (p.3), 23 de octubre (p.3), 31 
de octubre (p.3), 2 de noviembre (p.3), 3 de noviembre 
(p.3), 4 de noviembre (p.3), y 6 de noviembre (p.2-3).

1858. “historias extraordinarias, por Edgardo Poe. El escarabajo 
de oro”, trad. de J. de Granda, El Clamor Público; se publicó 
en 8 entregas: 12 de noviembre (p.2-3), 13 de noviembre 
(p.2-3), 16 de noviembre (p.2-3), 17 de noviembre (p.2-
3), 18 de noviembre (p.2), 20 de noviembre (p.2-3), 27 de 
noviembre (p.3) y 28 de noviembre (p.3).

1858. “historias extraordinarias, por Edgardo Poe. aventura sin 
igual de un tal hans Pfall [sic]”, trad. de J. de Granda, El 
Clamor Público, 9 de diciembre de 1858, p.3; incompleto, 
sólo se publicó la primera entrega.

1859. Historias extraordinarias. Primera serie, impr. de El Atalaya, 
a cargo de J. m. alegría, “Biblioteca de viajes, Colección 
de historias, tradiciones, novelas y cuentos nacionales y 
extranjeros”, vol. ii, madrid. Contiene un prólogo (“Noticia 
biográfica de Edgar Poe”) y siete relatos:

-“El barril de amontillado” (“The Cask of amontillado”, 
1846)

-“El demonio de la perversidad” (“The imp of 
Perverse”, 1845)

-“Cuatro palabras con una momia” (“Some Words 
with a mummy”, 1845) 

-“Una bestia que vale por cuatro” (“Four Beasts in 
one”, 1836)

-“El corazón revelador” (“The Tell-Tale heart”, 1843)
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-“lo que son notabilidades” (“lionizing”, 1835)

-“Enterrado vivo” (“The Premature Burial”, 1844).

1859. Historias extraordinarias. Segunda serie, imprenta de El 
Atalaya, a cargo de J. m. alegría, “Biblioteca de viajes, 
Colección de historias, tradiciones, novelas y cuentos 
nacionales y extranjeros”, vol. v, madrid. Contiene un 
único cuento de Poe: “viaje a luna a despecho de la 
gravitación, la presión atmosférica y otras zarandajas: 
aventuras sin igual de un tal hans Pfaall”; desde la página 
135 en adelante se recoge un relato breve de alarcón: 
“Soy, tengo y quiero”, publicado con portada propia 
(Cuentos, artículos y novelas de D. Pedro Antonio de 
Alarcón. Segunda serie).

1860. Historias extraordinarias, traducidas para el folletín de 
Las Novedades, imprenta de Las Novedades a cargo de J. 
Trujillo, madrid. Contiene diez relatos: 

-“Doble asesinato en la calle Morgue”

-“la carta robada”

-“El escarabajo de oro”

-“aventura sin igual de un tal hans Pfaall, o sea Un 
viaje a la luna”

-“la verdad acerca del caso de mr. valdemar”

-“Manuscrito encontrado en una botella” 
(“manuscript found in a bottle”, 1833)

-“los recuerdos de mr. augusto Bedloe” (“a Tale of 
the Ragged mountains”, 1844)

-“Morella” (“Morella”, 1835)

-“ligeia” (“ligeia”, 1838)

-“Metzengerstein” (“Metzengerstein”, 1832)
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1860. “la verdad de lo que pasó en casa del señor valdemar”, 
trad. de Pedro de Prado y Torres, El Mundo Pintoresco 
(madrid), 17 de junio, p.194-195.

1861. Aventuras de Arturo Gordon Pym (The Narrative of Arthur 
Gordon Pym, 1838), impr. de José Rius, “Biblioteca del 
Diario mercantil”, valencia, 2 vols.

1862. Viaje a la luna (“The Unparalleled adventure of one hans 
Pfaall”), “Biblioteca de La Opinión”, valencia.

1863. Cuentos inéditos de Edgardo Poe, trad. de José lesén y 
moreno, publicados en 17 entregas en La Correspondencia 
de España entre los días 9 y 29 de marzo; llevan paginación 
independiente y ocupan la mitad inferior de cada página 
de la revista. Contiene un prólogo y diez relatos: 

-“advertencia” y portada (9 de marzo, p.3-4)

-“la cita” (“The assignation”, 1834) (10 de marzo, 
p.5-8, y 3ª entrega, 13 de marzo, p.9-10)

-“Eleonora” (“Eleonora”, 1841) (13 de marzo, p.10-
12; y 14 de marzo, p.13-14)

-“la caja oblonga”(“The oblong Box”, 1844) (14 de 
marzo, p.13-16, y 15 de marzo, p.17-19)

-“El cadáver acusador” (“Thou art the man”, 1844) (15 
de marzo, p.19-20; 16 de marzo, p.21-24; y 17 de marzo, p.25

-“El sistema del Dr. Goudron y del Profesor Plume” 
(“The System of Doctor Tarr and Professor Feather”, 
1844) (17 de marzo, p.25-28; 18 de marzo, p.29-32); y 20 
de marzo, p.33-34)

-“Un hombre gastado” (“The man that was Used 
Up”, 1839) (20 de marzo, p.34-36, y 21 de marzo, p.37-39

-“la semana de los tres domingos” (21 de marzo, 
p.39-40, y 22 de marzo, p.41-42)
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-“la esfinge” (“The Sphinx”, 1846) (22 de marzo, 
p.42-44, y24 de marzo, p.45)

-“los anteojos” (“The Spectacles”, 1844) (24 de 
marzo, p.45-48; 25 de marzo, p.49-52; y 26 de marzo, 
p.53-56

-“los debuts literarios de Thingum Bob, ex-redactor 
de la Buse Savante” (“The literary life of Thingum Bob, 
Esq.”, 1845) (14ª entrega, 26 de marzo, p.56; 27 de marzo, 
p.57-60; 28 de marzo, p.61-64; y 29 de marzo, p.65 y 66)

1863. Aventuras de Arturo Gordon Pym, en el Folletín del Diario 
de Barcelona, tomo iv, 2ª serie, imprenta del Diario de 
Barcelona, Barcelona, p.1-76. Forma volumen con Tarass 
Boulba [sic], de N. Gogol, y Debe y haber, de G. Freitag.

1863. Aventuras de Arturo Gordon Pym, trad. de a. de rosas, E. 
Doménech, Barcelona.

1866. “El gato negro” (“The Black Cat”, 1843), El Jardín, ramillete 
semanal de literatura, ciencias y artes (Madrid), vol. i, 9 
de septiembre, p.6-8, y 16 de diciembre, p.5-6.

1867. “El gato negro”, trad. de Juan Prieto, Revista 
Hispanoamericana (madrid), 15 de enero, p.27-31 (sirve 
de cierre al artículo del propio Prieto “Escritores norte-
americanos: Edgardo Poe”, p.22-27).

1867. El escarabajo de oro, historia extraordinaria, trad. de 
Emilio Domínguez, Establecimiento de la v. e h. de 
Gaspar, “Biblioteca del viajero”, tomo ii, Barcelona.

1868. Los anglo-americanos en el Polo Sur. Aventuras de Arturo 
Gordon Pym, trad. de F. N., imprenta de la Biblioteca 
universal económica, col. “Biblioteca económica de 
instrucción y recreo”, madrid.

1869. Aventura sin igual de un cierto Hans Pfaal, trad. de M. 
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lozze, imprenta a cargo de J. E. morete, madrid.

1871. Historias extraordinarias, versión castellana con una 
noticia sobre Edgar Poe y sus obras por manuel Cano y 
cueto, Eduardo Perié, Sevilla. incluye trece cuentos:

-“El gato negro”

-“El demonio de la perversidad”

-“El hombre de la multitud” (“The man of the 
crowd”, 1840)

-“El corazón revelador”

-“El escarabajo de oro”

-“El barril de amontillado”

-“Enterrado vivo”

-“Una bestia en cuatro”

-“William Wilson” (“William Wilson”, 1839)

-“Debate con una momia”

-“El retrato oval” (“The oval portrait”, 1842)

-“Notabilidades” (“lionizing”, 1835)

-“hans Pfaal”

1875. El escarabajo de oro, administración de La Guirnalda y 
Episodios Nacionales, “Biblioteca de Buenas Novelas”, 
Madrid. Forma volumen con La batalla de la vida, de 
c. Dickens.

1875. Aventuras maravillosas, impr. de Querol y Domenech, 
“Biblioteca Selecta”, núm. 3, valencia. Contiene cinco 
cuentos:

-“viaje a la luna”

-“Manuscrito encontrado en una botella”

-“la mentira del globo” (“The Balloon hoax”, 1844)
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-“¡En el maelstrom!” (“a Descent into the maelström”, 
1841)

-“Morella”

1882. Aventuras maravillosas, Pascual aguilar, valencia, 2ª 
edición. Contiene los cinco cuentos de la edición de 1875:

-“viaje a la luna”

-“Manuscrito encontrado en una botella”

-“la mentira del globo” (“The Balloon hoax”, 1844)

-“¡En el maelstrom!” (“a Descent into the maelström”, 
1841)

-“Morella”

1882. “Morella”, en Leyendas extraordinarias, trad. por m. 
Juderías Bender, imprenta y fundición de manuel Tello, 
“Biblioteca de cuentos y leyendas”, vol. iii, Madrid. 
Forma volumen con “El caballero sin cabeza”, de irving, y 
“El agua de la Florida”, de hawthorne.

1883. El Barón por Edgardo Poe. Un proyecto de ferrocarril por 
XXX, trad. del inglés por m. Juderías Bénder, Eduardo 
menguíbar, “Biblioteca de Cuentos y leyendas”, vol. 
vii, madrid. “El Barón”, de Poe, es una traducción de 
su relato “metzengerstein” (1832); y “Un proyecto de 
ferrocarril” es una versión del relato “how we got up 
in the Glenmutchkin Railway, and how we got out of it” 
(1845) del poeta escocés William Edmonstoune aytoun.

1884. Novelas y cuentos, traducidos del inglés por Carlos de 
oliveras, precedidos por una noticia escrita en francés 
por Carlos Baudelaire, Garnier hermanos, París. Fue 
reeditada en 1908 y 1913. Contiene trece cuentos: 

-“la máscara de la muerte” (“The masque of the Red 
Death”, 1842)



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

73

-“Berenice” (“Berenice”, 1835)

-“ligeia”

-“los crímenes de la calle morgue”

-“El misterio de maría Rogêt” (“The mistery of marie 
rogêt”, 1842)

-“la carta robada”

-“mr. valdemar”

-“El doctor Brea y el profesor Pluma”

-“El pozo y el péndulo” (“The Pit and the pendulum”, 
1842)

-“hop-Frog” (“hop-Frog”, 1849)

-“El tonel de amontillado”

-“Cuatro bestias en una”

-“El retrato oval”

1887. Aventuras de Arturo Gordon Pym, Campuzano, “Biblioteca 
Universal. Colección de los mejores autores antiguos y 
modernos, nacionales y extranjeros”, vol. 113, Madrid.

1887. Historias extraordinarias, trads. por Enrique leopoldo 
de verneuil, Daniel Cortezo y Cía, “Biblioteca de arte 
y letras”, Barcelona, con ilustraciones de F. Xumetra. 
Recoge el estudio completo de Baudelaire sobre Poe y la 
traducción de once cuentos:

-“Doble asesinato en la calle Morgue”

-“El escarabajo de oro”

-“En el Maelstrom”

-“El gato negro”

-“Guillermo Wilson”

-“El corazón delator”
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-“aventura sin par de un tal hans Pfaal”

-“El pozo y el péndulo”

-“la barrica de amontillado”

-“ligeia”

-“Metzengerstein”

1890. Historias extraordinarias, versión de J. C., imprenta de 
Juan Pons, “Biblioteca del siglo XiX. Tesoro de autores 
ilustres de todas las épocas y naciones”, Barcelona. 
Contiene nueve cuentos: 

-“El gato negro”

-“Berenice”

-“El corazón revelador”

-“la máscara de la muerte roja”

-“la caída de la casa Usher” (“The Fall of the house 
of Usher”, 1839)

-“hop-Frog”

-“El barril de amontillado”

-“William Wilson”

-“El hombre de la multitud”

1890. Aventuras maravillosas, Pascual aguilar, “Biblioteca 
Selecta”, núm. 3, valencia, 3ª ed. Recoge los cinco cuentos 
de la edición de 1875. Se editó entre 1890 y 1900.

-“viaje a la luna”

-“Manuscrito encontrado en una botella”

-“la mentira del globo” (“The Balloon hoax”, 1844)

-“¡En el maelstrom!” (“a Descent into the maelström”, 
1841)

-“Morella”
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1890. “morela” [sic], trad. de m. Juderías Bénder, La Ilustración 
Artística (Barcelona), núm. 449, 4 de agosto de 1890, 
p.90.

1890. “la leonor del cuervo” (“Eleonora”, 1841), trad. de J.F.M., 
La Ilustración Hispanoamericana (Barcelona), núm. 510, 
10 de agosto, p.502-504.

189-?. Nuevas historias extraordinarias, imprenta de Juan Pons, 
“Biblioteca del siglo XiX. Tesoro de autores ilustres de todas 
las épocas y naciones”, Barcelona. Contiene ocho cuentos: 

-”ligeia”

-”Enterrado vivo”

-”El sistema del doctor Brea y el profesor Pluma”

-”la verdad acerca del caso de mr. valdemar”

-”El retrato oval”

-”El pozo y el péndulo”

-”El demonio de la perversidad”

-”Cuatro bestias en una”.

1897. Un crimen misterioso, El escarabajo de oro y La carta 
robada, en la “Biblioteca de la Protección Nacional”, 
Tipog. de la Protección Nacional, Barcelona.

2. Traducciones españolas de relatos apócrifos

1883. “la canción de hollands. Un cuento inédito de Edgardo 
Poe”, La América, vol. XXiv, 8 de octubre, p.15.

3. adaptaciones

1859. vicente Barrantes, “¿Quién es él? (imitación de Edgardo 
Poe)” (“The murders of the Rue morgue”, 1841), El 
Mundo Pintoresco (Madrid), 2 y 9 de enero.

1859. vicente Barrantes, “El gato negro: Fantasía imitada 
de Edgardo Poe” (“The Black Cat”, 1843), El Mundo 
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Pintoresco, 6 de noviembre, p.355-356, y 13 de 
noviembre, p.362-363.

1867. ¿Quién es el loco? (Cuento escrito por Edgardo Poe), 
zarzuela inspirada en “The System of Dr. Tarr and 
Professor Feather” (1845), escrita por adolfo llanos 
y alcaraz, con música de José Rogel, imprenta de José 
Rodríguez, madrid, 27 págs.

1875. vicente Barrantes, “El gato negro. Cuento lúgubre” y 
“¿Quién es él? Cuento extravagante”, recogidas en su 
libro, Cuentos y leyendas, Establ. Tipogr. de P. Núñez, 
madrid, p.243-266 y p.267-311, respectivamente.
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READING AS DETECTION: TAILING POE TO 
“THE MURDERS” AND BEYOND

Henri Justin

This is not going to be a scholarly article bristling with 
references, but a commented tour of a number of Poe tales by an 
old Poe scholar who, with no intention of breaking new ground,1 
does feel like taking issue with a number of generally accepted 
readings, readings considered so obvious in the cultural field at 
large that they are rarely presented as optional and so, one must 
conclude, do not seem to call for further investigation.

That ligeia does return from the dead tends to be treated as 
fact – supernatural, certainly, but fact all the same within the world 
conjured up by Poe. That Dupin is a super-brain whose intellect alone 
does wonderful police work, such is the accepted view that makes 
“The murders in the Rue morgue” the prototype of all whodunits. 
That the narrator of “The Tell-Tale heart” actually is the murderer 
he claims to be, that goes almost without saying.

Well – let us investigate. let our reading be an act of detection. 
The title of this essay is a sure indication that i have come across 
Borges’s penetrating remarks on Poe as the inventor of the reader 
of the detective tale.2 Poe invented us all, so let us try to be worthy 
1  most of the points made in this essay i have dealt with before, in French. See 
JUSTiN, henri. Avec Poe jusqu’au bout de la prose. Paris: Gallimard, «Bibliothèque 
des idées», 2009), a book of translations, and some articles. They are going to be 
quoted when called for.
2  “hay un tipo de lector actual, el lector de ficciones policiales. Ese lector ha sido 
[…] engendrado por Edgar allan Poe […] si Poe creó el relato policial, creó después el 
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of our inventor – doubt every apparent meaning, trust the text, but 
doubt the tale and doubt the teller. The caveat is not new. James 
W. Gargano was one of the first, in 1963, to raise “The Question 
of Poe’s Narrators.”3 in order to defend Poe’s artistry, he forced 
a wedge between author and narrators and that wedge has been 
active ever since and must remain so if we want to get nearer and 
nearer to the quick of Poe’s texts.

Then we may discover that – put far too bluntly – ligeia does 
not return, Dupin is a murderer, and the narrator of “The Tell-
Tale heart” is not. again, such readings are not so much new as 
poorly circulated. They are put to the fore here as illustrations 
of an analytical approach to the tales. Poe readers, like hackers, 
must be adept at accessing encrypted data! and so, it may happen 
that a few notations are going to be scoops after all. i am not 
aware that the double meaning of the French word morgue has 
been put to use before, or that Poe’s “antelope” has already been 
flushed out.

THE MURDERS IN THE RUE MORGUE

Taking our cue from Dupin, we are not going to enter the place 
– enter the text – directly. let us go round it, look at it from the back, 

tipo de lector de ficciones policiales. […] Nosotros, al leer una novela policial, somos 
una invención de Edgar allan Poe.”. BoRGES, Jorge luis. El Cuento Policial. 16 de junio 
de 1978. available at: 
http://borgestodoelanio.blogspot.com/2015/05/jorge-luis-borges-el-cuento-
policial.html. Consulted march 12, 2019. (“There is a type of reader today, the reader 
of detective fiction. This reader has been engendered by Edgar allan Poe. […] if Poe 
created the detective story, he moreover created the type of the reader of detective 
fiction. . . . When reading a detective novel, we are an invention of Edgar allan Poe.” 
my translation.) That reference does not infer that Borges is going to help us further; 
he had his own world to explore and develop. See ESPliN, Emron. Borges’s Poe. 
athens, Ga: The Univ. of Georgia Press, 2016.
3  GaRGaNo, James W. The Question of Poe’s Narrators. College English, 25, p.177 
– 181, Dec. 1963. Reproduced in REGaN, Robert (Ed). Poe: A Collection of Critical 
Essays, New Jersey: Prentice hall, 1967, p.164-171.
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then return to the front entrance.4 actually, the tale, as mere story, 
could neatly come to its end on the notation of le Bon’s release or, 
more humorously, on the Prefect’s “chagrin.” The additional, and now 
last, paragraph has all the quality of a moral to a fable. The Prefect has 
failed because “[in] his wisdom is no stamen. it is all head and no body” 
(PoE, 1978, p.568). Which must mean, by contrast, that Dupin has 
body, has stamen. The word, in italics in the original, is conspicuous. 
its etymology links it to the verb stand. in latin, it means the warp on 
a vertical loom and, more generally, all kinds of thread (and so, Dupin 
reminds us on the sly that the Prefect hasn’t got a clue). in English, it 
designates the male organ of a flower – and so, the “body” that one 
has and the other has not is a sexualized body. Ultimately, stamen 
suggesting “stamina,” the key to Dupin’s success appears to be akin to 
vitality. his thought has “body,” like a good wine5.

So, is Dupin not the champion of analysis? or must we revise 
our notion of the analytical? “The mental features discoursed of as 
the analytical are, in themselves, but little susceptible of analysis” – 
that is how the text abruptly opens in its best, 1845, version.6 “We 
appreciate them only in their effects” – and that “open sesame” 
provokes an explosion of expressions of physical, athletic, pleasure: 
“enjoyment,” “delight,” “pleasure,” such is the touchstone of 
authentic “analysis.” The whole man, alive!

4  See PoE, Edgar allan. Tales and Sketches. Collected Works of Edgar Allan Poe. 
Ed. Thomas o. mabbott. volumes 2 and 3. Cambridge, ma: harvard Univ. Press, 
Belknap Press, 1978, p.546: “Before going in we walked up the street, turned down 
an alley, and then, again turning, passed in the rear of the building.” henceforth the 
references to Works will be given directly after the quotation.
5  This paragraph, and others to come, can be compared to iRWiN, John T. The 
Mystery to a Solution: Poe, Borges, and the Analytic Detective Story. Baltimore, mD: 
Johns hopkins Univ. Press, 1994, p.65-67, 195-200, 229-235, 236-240, 388-389, 
and p. 411. While i push Poe to the limit, irwin moves to broader horizons in his 
wonderful exploration of the topology of mind.
6  one first opening paragraph was deleted in 1845. it dealt, in phrenological terms 
which Poe had come by then to repudiate, with an idea that is taken up again later in 
the tale: “invention, or creation” is “strictly akin to resolution,” the former being the 
latter “conversed” (PoE, 1978, p.527).
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Poe, with “The murders in the Rue de morgue,” is not just 
“inventing” (my emphasis)  the detective story, as is generally 
acknowledged; he is engendering it, patiently, painstakingly. Three 
more pages he will deem necessary before launching his story 
proper. Those three pages have to do with parlor games, “where 
mind struggles with mind” and where the true analyst “throws 
himself into the spirit of his opponent, identifies himself therewith” 
(PoE, 1978, p.529). With hindsight, we see how Dupin’s identification 
with the orangutan is the vital, if paradoxical, core of “The murders 
in the Rue morgue”. The solution to the mysterious decapitation of 
one victim is not so much the naming of the agent (though we shall 
have to come to that) as the placing of the head back on the body.

We must skip a lot of the argument. The picture is so finely 
drawn in its every dizzying detail! let us keep here to what most 
readers will have remembered.

First, the ape. Within the general head/body dichotomy, the 
ape must be the body. But the key to the tale is that the vital 
mystery (if not the denouement of the story) is the union of head 
and body, or at least, their articulation. it is striking that when Poe 
first wrote the final account of what happened in the rue morgue, 
he referred to the animal as “he” throughout. only with the 1845 
thorough revision did he turn the thirty or so occurrences of “he” 
and “his” into “it” and “its,” rightly distinguishing between animal 
and man in the matter-of-fact roundup of the case. his imagination 
had been going the other way (PoE, 1978, p.566-568).

as to Dupin, he must be the head – and more. actually, when 
he comes to the nail that is going to be the solution to the closed-
room mystery, he proves his mastery of the head/body dichotomy. 
let him recall the illuminating moment himself:

There must be something wrong, i said, about 
the nail. i touched it; and the head, with about 
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a quarter of an inch of the shank, came off in 
my fingers. . . . The fracture was an old one. . . . 
i now carefully replaced this head portion in 
the indentation whence i had taken it, and the 
resemblance to a perfect nail was complete – 
the fissure was invisible. (PoE, 1978, p.553)

Dupin is a master of the “fissure,” the fracture. he can 
reestablish the semblance of a complete nail (head and shank) 
just as he can, the semblance of a closed room. But there is drama 
because the nail is broken and an ape is abroad. let us keep to the 
ape and Dupin.

They are linked. The ape’s habitat is in the antipodes and Dupin 
(with his friend the narrator) is in the habit of inversing day and 
night. While the ape roamed the forests of Borneo, we (says the 
narrator) –

sallied forth into the streets,[…] roaming far and 
wide until a late hour, seeking amid the wild lights 
and shadows of the populous city, that infinity of 
mental excitement which quiet observation can 
afford. (PoE, 1978, p.533)

When Dupin had brought home to his friend the sheer 
“grotesquerie in horror” that must be summoned up to imagine the 
killings, his friend exclaimed: “a madman […] has done this deed – 
some raving maniac, escaped from a neighboring Maison de Santé” 
(PoE, 1978, p.558), forgetting, at that point, what he had said to the 
reader before: “had the routine of our life at this place been known 
to the world, we should have been regarded as madmen – although, 
perhaps, as madmen of a harmless nature” (PoE, 1978, p.532) – 
“perhaps.” obviously, the men and the beast are the two ends of a 
live line difficult to conceive directly, as one, but represented by the 
empty house only lived in at the top and by the lightning-rod linking 
sky to earth. They are doubles. and, as is always the case with 
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doubles,7 when they do not make sense together, as contrasting 
agents, each one splits. When Dupin is not around, the ape becomes 
double. When the ape is not around, Dupin becomes double.

The ape is an “ourang-outang,” “a man of the woods,”8 the 
spelling of the time stressing the doubleness. When he (or it) appears 
center-stage, in the final account of the sailor, he has his own 
animal psychology – he fears the whip, enjoys imitating a barber’s 
gesticulations, and it is mme l’Espanaye’s panic that precipitates 
the carnage, again in a carefully conducted psychological escalation. 
The ape himself is head and (dangerously powerful) body.

as to Dupin, in the general presentation of him, before the 
case of the rue morgue has even been broached, he is said to 
have a double voice – his natural voice, coming from his body, and 
another one, a high “treble,” which takes over when he is under 
high intellectual excitement. actually, the narrator goes out of his 
way (slow-witted companion that he usually is) to confide that he 
has often amused himself with the fancy of “a double Dupin” (PoE, 
1978, p.533). let us note that Dupin could be double just as the ape 
is double – going through an exceptional excitation of the brain on 
special occasions and living the life of the average man the rest of 
the time. But the narrator (Poe holding his hand) writes: “a double 
Dupin – the creative and the resolvent.” The second term, “the 
resolvent,” is clear: that is the Dupin we know, keen in detection. 
But “creative”? it can only have one meaning and that meaning, 
terrible: if Dupin can solve the mystery of the murders in the rue 
morgue, it is because, together with the author himself,9 he has 

7  That is a law of the imagination that i have come across now and again, but that, 
to my regret, i have never either dealt with directly or seen dealt with.
8  From malay «orang hutan», « man (orang) of the woods (hutan).”
9  in a famous letter, Poe writes: “where is the ingenuity of unravelling a web 
which you yourself (the author) have woven for the express purpose of unravelling” 
(oSTRom, J. W., PolliN, B. R., and SavoYE, J. a. (Eds). The Collected Letters of Edgar 
Allan Poe. New York: The Gordian Press, 2008, p.595).
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“created” it – meaning, one must suppose, imagined it. Dupin is 
such a keen sleuth because he is, deep down, a potential murderer. 
What he seeks, deep in the urban jungle (his american friend simply 
“giving [himself] up to his wild whims”) (PoE, 1978, p.532), is “that 
infinity of mental excitement which quiet observation can afford.” 
The proposition is so unexpected that Baudelaire mistranslates it 
(more or less compulsively, i would think) as « ces innombrables 
excitations spirituelles que l’étude paisible ne peut pas donner »10 
– [“that infinity of spiritual excitement which quiet study cannot 
give”! ] But Poe must be read: Dupin’s excitement in the dramatic 
chiaroscuro of the streets is mental and can be obtained by quiet 
observation. Dupin is obviously a voyeur. What is he looking for, far 
into the Parisian night, if not scenes of brutal (sexual?) violence in 
remote alleys or in rooms open to the night? and so, when, reading 
the Gazette, he stumbles on the article entitled “EXTRaoRDiNaRY 
mURDERS,” he seems (his friend tells us) “singularly interested” 
(PoE, 1978, p.544) – “singular” and “singularly” being words often 
used by Poe to put his reader on the alert. So interested is he, in 
fact, that he soon decides to do some personal investigation of the 
case. “an inquiry will afford us amusement,” Dupin comments and 
his friend slips in edgeways pointedly: “i thought this an odd term, 
so applied, but said nothing” (PoE, 1978, p. 546). When the two 
friends, secluded in the artificial night of their “little back library, or 
book-closet,”11 “busied [their] souls in dreams” (PoE, 1978, p.533), 
Dupin may have wandered into that other closed room, felt the 
feminine presence, and realized that he had come to unleash pent-
up violence.

There is more. This outstanding text, which we have just 
followed in its development and potentialities, can also be folded 
10  PoE, Edgar allan. Oeuvres en Prose. Charles Baudelaire (Trad.), Ed. Y.-G. le 
Dantec. Paris: Gallimard, 1951, p.12.
11  The detail comes from the first lines of « The Purloined letter,” where the 
library is said to be Dupin’s (PoE, 1978, p.974).
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back upon itself. This new line of inquest is going to take us into 
previous Poe tales, making “The murders” an episode in a longer, 
more intimate story.

how to start? it seems to me the clash of cymbals came from 
american poet and scholar Richard Wilbur when, in 1967, having 
noted that Dupin and the narrator live “au troisième” (PoE, 1978, 
p.561), meaning the troisième étage of an otherwise deserted house, 
he discovered that that meant the fourth floor in good american 
English12 and that the dames l’Espanaye themselves lived “in the 
fourth story” (PoE, 1978, p.537) of a similarly deserted house. as he 
says: “the discovery was electrifying.”13 Wilbur was going to move to 
his own conclusions, but that was where the origami game started.

i am not going to engage in the folding and unfolding now, 
except in the case of the title. “The murders,” first. The word is 
a misnomer if one thinks of the ape as the killer. as an animal, 
he is innocent, and indeed he will spend the rest of his life at the 
Jardin des Plantes. The word was used in the Gazette when only 
human agency was assumed. The fact that Poe kept it in his title 
can mean only one thing: the murderous intent is Dupin’s. as to 
“the Rue morgue,” that brilliant afterthought on Poe’s manuscript, 
it evokes the icy, eerie atmosphere of the morgue and so, the two 
murdered ladies. But the first meaning of the word, in French (15th 
century) as well as in English (1599) is “haughty demeanor, haughty 
superiority, pride.”14 it comes from morguer, which was “faire la 

12  John T. irwin, in 1994, tells us that “No annotated edition of the tale fails to 
point out that the French « au troisième » (le troisième étage), the third floor, is 
what americans call the fourth floor” (iRWiN, John T. The Mystery to a Solution: Poe, 
Borges, and the analytic detective story. Baltimore, mD: Johns hopkins Univ. Press, 
1994, p.388), so i take it that the shift from “ground floor” to “first floor” had already 
occurred when Poe was writing. 
13  WilBUR, Richard, The Poe mystery Case. The New York Review of Books, July 
13, 1967.
14  oNioNS, C. T. (Ed ). The Oxford Universal Dictionary,. oxford: The Clarendon 
Press, 1933, p.1282.
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moue” (pouting), and is still very much alive in French. The second 
meaning, whether it refers to a place for prisoners (16th c.) or for 
corpses (17th c.) is derived from the first: it designates a place that 
the living and the free enter with morgue on their lips.15 The word is 
right up Dupin’s street!

Now the whole setup folds in. The whole cast slides into one 
solitary couple. Dupin has absorbed his friend the narrator just as 
the beast has absorbed its master the sailor (and indirect narrator 
of the final pages). The two streets have become one, and the two 
houses – now one half-deserted old house on the top floor of which 
Dupin and the lady live, man and woman. Dupin is just his complex 
self. The beast is in him.

at this point, the first remark that comes to mind is that we 
have stumbled on the neatest solution to the closed-room mystery! 
Can we go further?

in “The Secret of Father Brown,” G. K. Chesterton has an 
american visitor tease the famously unprofessional detective so 
much about his mysterious (absence of) method, evoking “the 
alleged achievements of Dupin and others,” that the good priest 
has to come out with his “secret”: “You see, it was i who killed all 
those people.” The fact is, he thought so long and deep as to be 
this or that murderer “in everything except actual final consent 
to the action.” Now, in the light of such Christian empathy, the 
common whodunit can be seen as keeping the criminal beyond 
the pale of common humanity, and Chesterton, through Father 
Brown, rejects “all this snobbery, and sneering, and talking about 
‘criminals,’ as if they were apes in a forest ten thousand miles 
away.”16 Well, Poe at least had brought his ape all the way to 
Paris, France and set forth a method of identification. in some 

15  another source says that the morgue is on the lips of the prisoners or the dead.
16  KEaTiNG, h. R. F. (Ed). The Best of Father Brown. london: Everyman, 1987, 
1991, p.4- 5, 7.
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sense, Dupin is the ape. at that point, “The murders” proves a 
labyrinth of mirrors, much smaller than it looks and alive with 
vivid thought and dark imagery. its capacity to fold inward is akin 
to looking inward.

When they first met, the narrator writes, “i was deeply 
interested in the little family history which he detailed to me with 
all that candor which a Frenchman indulges whenever mere self is 
his theme” (PoE, 1978, p.532). We will not learn much more, but the 
remark could well be an invitation to look into Dupin’s genealogy in 
previous tales.

UP TO DUPIN: A GENEALOGY

We are now taken down a long line of tales in which man 
and woman find themselves alone in one room. it runs as follows: 
“a Decided loss” (November 1832), “Berenicë” (march 1835),17 
“morella” (april 1835), “ligeia” (September 1838), to which can be 
added the case of Roderick and the lady madeline in “The Fall of the 
house of Usher” (September 1839). as Poe had warned us, precisely 
at the end of 1839: “These many pieces are yet one book.”18.

in “a Decided loss,” the narrator presents himself explicitly – or 
nearly explicitly – as sexually impotent. after the first-night fiasco, 
his bride being now absent, he slips back into the fated bedroom 
and – the first detective in Poe’s canon – he ransacks it for “the lost 
object of [his] desires” – his very breath (PoE, 1978, p.54). Never 
will Poe be that explicit again.

The next three tales in the list belong to the series now known 
as the “marriage tales” or “woman narratives.” Those tales must 
be read in a spirit of detection because the man, as self-deceiving 

17  The dieresis is Poe’s. his character’s name is a four-syllable name.
18  PoE, Edgar allan. Preface. Tales of the Grotesque and arabesque. In: Collected 
Works of Edgar Allan Poe. Ed. Thomas o. mabbott. volumes 2 and 3. Cambridge, ma: 
harvard Univ. Press, Belknap Press, 1978, p.473).
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narrator, leads us into complacent mysteries. and in “The Fall,” the 
outside narrator is gradually caught, and all but finally absorbed, 
in the atmosphere of the place. To show what i think they hide, i 
am going to pinpoint what i see as common cases of misreading in 
“Berenicë” and “ligeia” and try to dispel them.19 No, Berenicë does 
not turn into a vampire. No, ligeia does not come back. True, we can 
share in the highly perturbed narrator’s experience, but his text, 
working against him, invites us to be more critical. in each case, the 
fiancée or wife is mostly passive and basically a victim.

my contention, in the understanding of “Berenicë,” is that the 
title character is not (as often presented) a vampire. obviously, her 
cousin Egaeus, the narrator, has the most abstract admiration for 
her, but does not – cannot – love her. he is the second figure of 
impotence in the corpus: “it is wonderful what stagnation there fell 
upon the springs of my life” (PoE, 1978, p.210), “my passions always 
were of the mind” (PoE, 1978, p.214). Unaccountably, they become 
engaged, and Berenicë’s love for him grows. he can only “gaze” at 
her, as from another world. and under that impotent gaze, she wilts 
away. his gaze drains her of her vitality, or such is my interpretation 
of Egaeus’ words – 

and then – then all is mystery and terror, and a 
tale which should not be told. Disease – a fatal 
disease fell like the simoon upon her frame; and, 
even while i gazed upon her, the spirit of change 
swept over her […] alas! the destroyer came and 
went! (PoE, 1978, p.210-211)

all detective stories start this way, with a dead body – here, a 
dying young lady – and no agent of death to be seen. The autistic 
narrator cannot, or will not, fathom the drama developing before 
his eyes and covers it up with bombast. and the more he gazes at 
19  i say «misreading» because i find it blocks richer reading; it is limited, abortive 
reading. “morella” i now leave out because, it seems to me, the supernatural gets 
the upper hand in that tale.
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his cousin in fruitless awe, the more she pines away. The detecting 
gaze is the killer and that is precisely what it cannot detect.

and so, the drama develops to its climactic scene. The young 
man takes shelter in the heart of the heart of his library, and there, 
one day, his cousin and fiancée, now frightfully emaciated, comes 
in. he is transfixed. and now “in a smile of peculiar meaning the 
teeth of the changed Berenicë disclosed themselves slowly to my 
view” (PoE, 1978, p.215).

if, as reader or translator or adaptor, you suggest vampirism, 
you ruin the whole economy of the tale. The instant is crucial; Poe 
invites us to be wide awake. vampirism had been revived by John 
Polidori fifteen years before,20 and so, Poe challenges his readers: 
“a smile of peculiar meaning.” We are invited to slow down, be 
careful, take the right turn. There has not been the least indication 
before that the young lady could be or become dangerous. That 
she is still alive, there is no doubt, but, weaned of all hopes of love, 
she has become the corpse of herself – or worse; in Egaeus’ eyes, 
she appears (i would contend) as the image or the ghost of his dead 
mother. her audacious move was a desperate attempt at luring 
Egaeus out of his retreat, her smile, a would-be invitation to love. 
Egaeus only sees the opening mouth and, in a crisis of impotence, 
clings to her teeth as his last chance of not being swallowed. he is 
indeed like a man at sea who, brought to the outer rim of a whirl, 
sees the emergent rocks as his last and only chance of not being 
sucked in. Berenicë is the frail victim of her cousin’s fantastic or 
diseased imagination lashed into frenzy by impotence. We know the 
lengths he is going to go to. The last scene is like the opening one 
in a detective story; we are shown the tell-tale traces and objects. 
and Egaeus’ failure to master his imaginative space is played out in 
the last lines, when

20  PoliDoRi, John. The vampyre.  The Vampyre and Other Tales of the Macabre . 
oxford: oxford World’s Classics, 1997, p.3-23.
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with a rattling sound, there rolled out some 
instruments of dental surgery, intermingled 
with thirty-two small, white and ivory-looking 
substances that were scattered to and fro about 
the floor. (PoE, 1978, p.219)

let us repeat: the trouble is with Egaeus. he said as much at 
the start: “i, ill of health and buried in gloom – she, agile, graceful, 
and overflowing with energy” (PoE, 1978, p.210). She will be 
nothing but a victim – and the same will be true of ligeia, despite 
further complexities.

With the detective story, we are going to accept the detecting 
eye as resolving the enigma of a murder with no known murderer. 
But we find, in the corpus of Poe’s tales, that that is the result of 
second thought and artistical elaboration. in fact, Poe, who forgets 
nothing, makes it covertly clear that his Dupin belongs in the line of 
the impotent husbands or fiancés, but appears in a tale in which the 
original couple has split into several pairs, real or symbolic. Dupin 
appears in a position of new mastery (he solves, at least, the objective 
enigma) – and new personal mystery (he is not the narrator).

“ligeia” is the richest tale, over-rich perhaps, and i do not 
intend to tackle all its complexities here. i just want to reaffirm the 
reading according to which (1) ligeia – supposing her to be actually 
present at one point – does not come back and (2) her proclaimed 
return is a vision renewed by the telling, a self-induced experience 
that so satiates the narrator that he is transported into silent 
wonder, bringing his tale to a climactic close. The tale could have 
been entitled “The Power of Words.”.

“her who is no more” (PoE, 1978, p.311) – such is the narrator’s 
definition of ligeia at the start of his laborious recalling of his 
memories of her, of her death, of his efforts to revive her in the body 
of a second wife (a victim too, of course), and of his final success that i 
read as self-hallucination. he must re-member her piece by piece and 
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his doubts about her identity remain; she partakes of the mother, of 
the muse, of the wife. mother and wife, in particular seem conflated, 
ligeia looming on the confines of the supernatural in the process, 
to the point of defying mortality itself.21 The real ligeia – the wife, 
we must infer – only breaks through the spiderweb of the narrator’s 
imaginings when, on the brink of collapsing under the strain of her 
husband’s scrutiny, she bursts into her one fit of rebellion.

ligeia grew ill […] i saw that she must die. […]
There had been much in her stern nature to 
impress me with the belief that, to her, death 
would have come without its terrors; – but not 
so. Words are impotent to convey any just idea 
of the fierceness of resistance with which she 
wrestled with the shadow. i groaned in anguish 
at the pitiable spectacle. i would have soothed 
– i would have reasoned; but, in the intensity of 
her wild desire for life, – for life – but for life – 
solace and reason were alike the uttermost of 
folly. […] i at last recognized the principle of her 
longing with so wildly earnest a desire for the 
life which was now fleeing so rapidly away. it is 
this wild longing – it is this eager vehemence of 
desire for life – but for life – that i have no power 
to portray – no utterance capable of expressing. 
(PoE, 1978, p.316-318)

The outburst surprises him, as he acknowledges. his mystical 
gaze had been boring into her all these years, looking far beyond 
her, killing her by negating her as flesh and blood and individual 
mind – and suddenly, once, in a desperate attempt at life, she does 
express her desire. But “the destroyer came and went,” of course 
(PoE, 1978, p.211).

21  in an 1845 addition, she even offers the challenge to death that is used as 
an epigraph to the tale. Perhaps Poe himself, at that point, was giving way to 
wild imaginings; i prefer, personally, the original version. The supernatural is best 
understood as only a temptation in the mind of the enfeebled, ageing narrator.
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ligeia’s death does not quench the narrator’s thirst after the 
vision he has been killing her with in the first place. in the second 
part of the tale, his quest is renewed, giving his text an ending whose 
originality is rarely stressed as it should be. The last lines run thus: 
“here then, at least,” i shrieked aloud, “can i never – can i never be 
mistaken – these are the full, and the black, and the wild eyes – of 
my lost love – of the lady – of the laDY liGEia!” (PoE, 1978, p.330)

Such words do not greet the return of a living woman, but the 
return of a vision. and the vision is so impressive as to silence the 
teller: he is home. home in his dream. he is where his words were 
carrying him all along. The vision, a past vision that the tale was 
supposed to report, suddenly conflates with its actual repetition 
in the mind of the teller, bringing the tale to a full stop, a full 
satisfaction and overwhelming silence.

That makes “ligeia” an astounding formal success. in it, the 
telling overcomes the teller and the story being told is reenacted, 
catching up with the act of narration, bringing it to its insuperable 
close. Such an ending is wholly engendered by the text itself – and 
so it can irradiate back on everything that came before, celebrating 
the literary as an experience all its own. Poe brought this effect to 
perfection only twice, i think, the second time being in “The Tell-Tale 
heart.” Before coming to that other masterpiece, let us conclude, 
however cursorily, on the creation of Dupin.

Dupin (the complex Dupin, not the egghead) appears as the 
outcome of a long line of tales. The line starts in the comical staging 
of impotence. “Carefully locking the door on the inside [against a 
return of my bride], i commenced a vigorous search” (PoE, 1978, 
p.54). Then the dark marriage tales feature the male narrator as 
a prisoner of his place of birth, a place associated with his, or the 
death of his, mother. he can only make the lady of his own age the 
object of an eager, desperate, deadly investigation. “[my] passions 
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always were of the mind,” “i remained for some time breathless 
and motionless, with my eyes riveted upon her person” (PoE, 
1978, p.214), “i had done a deed – what was it?” (p.218), “i have 
tried in vain to detect the irregularity and to trace home my own 
perception of ‘the strange’” (p.312), “What was it? […] What was 
it? i was possessed with a passion to discover” (p.313). The reader 
has to fight for distance. Then, in “The Fall of the house of Usher,” 
an external narrator steps in – an intellectual, it appears – and 
he becomes gradually “infected” by the surrounding atmosphere 
(p.411). obsessive detection was a major theme in those tales 
and even Dupin, when he was invented in march 1841, inherited 
the frailty of his forerunners. When explaining his mind-reading 
exploit to his american friend, as an excuse for eyeing him so 
closely, he avows: “observation has become with me, of late, a 
species of necessity” (PoE, 1978, p.535). The obsessive gaze is still 
there, though no longer destructive, on the surface of things. Poe, 
by splitting up the intimate drama, clearly unfolding the dramatis 
personae into killer, victim and investigator, introducing objective 
distance and doubling – and so, a degree of realism and comedy – 
had conceived his first tale “of ratiocination.”22 

let us note that just before, in December 1840, Poe had taken his 
narrator out of his time-honored home and the shadow of the mother:

Not long ago, about the closing in of an evening in autumn, i sat 
at the large bow window of the D––– Coffee-house in london. For 
some months i had been in ill health, but was now convalescent. 
(PoE, 1978, p.507).

That is the opening scene of “The man of the Crowd,” of course, 
and soon this convalescent narrator will engage in a tailing job! 
Three months later, in “The murders,” we hear of his being in Paris 

22  Poe’s famous letter to Cooke, of august 9, 1846 .in: oSTRom, J. W., PolliN, B. 
R., and SavoYE, J. a. (Eds). The Collected Letters of Edgar Allan Poe.  New York: The 
Gordian Press, 2008, p.595.



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

94

and having struck up a friendship with one Dupin. The detecting eye 
is the same, but turned outward, at least so far as the ostensible 
story is concerned.  The detective tale first appears, in Poe, as a 
euphemizing development of the woman-narratives. 

There was a relapse with the second Dupin tale. Poe could not 
creatively imagine the cigar girl having an affair with a customer and 
dying accidentally in an attempted abortion. he needed his naval 
officer offering double violence to a helpless, innocent young lady, 
though facts obliged him to delete the most explicit passage in the 
second, 1845, printing:

“. . . there was the friendly shelter of the thicket [Dupin 
explains], and the approach of rain – there was opportunity and 
strong temptation – and then a sudden and violent wrong, to be 
concealed only by one of darker dye.” (PoE, 1978, p.769, variant d).

When Poe roped him in again, one last time, the process of 
euphemization went on. “Nothing more in the assassination way, 
i hope?” asks the narrator at the opening of the wonderfully 
intellectual “Purloined letter” (PoE, 1978, p.975). and Poe’s final 
detective tale, “Thou art the man” (may/November 1844) will be 
a comedy.

THE TELL-TALE HEART

The narrator – but that is a misnomer; the man is really a 
character delivering a dramatic tirade. he is vehemently addressing 
somebody and we start the eavesdropping in medias res. So, let us 
simply call him “the young man,” in opposition to “the old man” he 
is confronted with, it seems. he clearly appears to us as a madman 
(“i heard many things in hell”) and so had he appeared to the person 
he is addressing: “why will you say that i am mad?” The diagnosis is 
already a recognized fact, and it is not just one element in the tale, 
it is the element the whole telling of the tale is directed against: 
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“how, then, am i mad? hearken! and observe how healthily – how 
calmly i can tell you the whole story” (PoE, 1978, p.792). We can 
conclude that the man is confronting an alienist, and we are placed, 
willy-nilly, in the alienist’s chair. That is a clear case of a reading 
contract, with the ironical twist that we expect the contract to fail. 
The text invites reading as detection.

The recourse to an explicit reading contract could not but 
appeal to Poe because it invites readers to pay full attention to the 
final lines in relation with the opening ones and so, become aware 
of the structural tension that keeps the whole text together. all will 
remember that, in this case, the very final line reads: “[…] – here! 
here! – it is the beating of his hideous heart!” (PoE, 1978, p.797).

The young man, in his telling of the events of the fatal night, 
had come to the point when, having placed his chair on the very 
floor boards under which he had secreted the dismembered body 
of the old man, he was again assaulted by the sound of his victim’s 
beating heart and came to think that the continued indifference 
of the three officers of police that constituted his audience was 
pretense and mockery. Finally, the tension builds to the point 
where he must break into confession: “i admit the deed! – tear up 
the planks! – here, here! – it is the beating of his hideous heart!” 
The common interpretation is that the beating is in his ears only 
– fair enough – and that we are led to suppose that the police 
then seize him, prize up the planks and discover the body. But his 
narrative never gets there. The recital of the renewed heartbeats 
and the subsequent confession have so racked his mind and soul 
that (like the narrator of “ligeia” having brought himself into the 
full intensity of his vision again) the young man collapses – one 
must imagine, – thus ending the tale.

The fact is, he was gradually submerged by the telling and what 
he had planned as his story turned into a heart-told tale. having 
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come, by degrees, to relive the experience he intended to tell so 
calmly, he reached the point when the reported heartbeats took 
over. They had moved from the narrated time to the narrating time. 
The young man had transported himself into his trance again: “– 
here, here! –” the floor boards in the office of the alienist now are 
the very ones under which – “here! hear! hear!” – the “hideous 
heart” keeps beating. again, a text is brought to its own ending by 
its own inner dynamism; the esthetic triumph is complete. and our 
reading cannot but rebound. We must go back over the six pages 
again with renewed awareness.

“hearken! and observe how healthily – how calmly i can tell 
you the whole story.” obviously, the proposed contract has not 
been met. The man is mad. The reader now, not just the alienist, 
is confirmed in his first impression. Why was the young man not 
addressing a judge? had he been considered not responsible for the 
murder – or had there in fact been no murder at all?

it is often assumed that the young man’s final crisis is provoked 
by a sense of guilt. But nothing corroborates such a reading. as just 
shown, the crisis was provoked by its own enunciation! and when it 
first occurred, it was provoked by a sense of ridicule: “They heard! – 
they suspected! – they knew! – they were making a mockery of my 
horror! […] anything was more tolerable than this derision!” (PoE, 
1978, p.797). The man is the same from first to last; insecure, he is 
in need of moments of triumph. he has known two in the course 
of that night; when he felt in perfect control, first, of the life of 
the sleeping old man, and second, of the conclusion of the police 
(p.793, 796). and he is looking for a third one in the sane delivery of 
“the whole story” (p.792).

First, it was the old man’s “eye” that unsettled him, “a pale 
blue eye, with a film over it” (PoE, 1978, p.792). The simplest 
interpretation is of an old man suffering from a cataract and fixing 
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the younger man all the more fixedly as he could not see him at all 
well. “he had the eye of a vulture.”23 Now, as a vulture feeds on 
carrion, so “the vulture eye” (p.793 - 794) sees death in the face 
it is gazing at. The dying eye sees death in the younger man; it is 
all projection. The dying all-seeing eye is a symbol. “object there 
was none,” the young man says. he means “motive,” but motive 
there is: “rid myself of the eye for ever.” What the madman fails to 
understand is that the eye he wants to get rid of is not an object: 
such is his madness. he fancies he can get rid of the unsettling 
symbols of his own mortality – first the eye, then the heart.

When the heart takes over, during that fearful night, it appears 
as the result of a system of projections very carefully worked out by 
Poe. When the old man, in the only version of the facts we dispose 
of, has been alerted by the accidental noise of the lantern, he is 
said to remain sitting up in the bed, “listening – just as i have done, 
night after night, harkening to the death-watches in the wall” (PoE, 
1978, p.794). That is the first mention of a regular beating noise and 
it comes from the house itself and fascinates the young man alone, 
in the night. Then the old man utters a “groan of mortal terror” 
and the younger man comments: “i knew the sound well,” adding 
that such a groan had often escaped him, again, in the night. a rich 
network of projections has been set into place by the time the sound 
of a heart is heard for the first time. it is evoked, and then comes 
the self-contradictory comment: “i knew that sound well, too. it 
was the beating of the old man’s heart” (PoE, 1978, p.795). in fact, 
the narrator is making it very clear to his audience – though not to 
himself – that the beating heart is his own. We are witnessing an 
internal drama – metaphysical, really – that the young man projects 

23  That is the original phrasing, confirmed in 1845. i favor it because, emotionally, 
there is only one eye. The posthumous version reads: “one of his eyes resembled 
that of a vulture” (PoE, 1978, p.792). With that late auctorial revision, Poe may 
have wanted to stress the young man’s effort at coming out with a realistic story, 
credible as fact.
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on to the older one. our heart gives us life at every beat and, with 
every beat, ticks our life away. The paradox of the human condition 
cannot be better expressed and to try to obliterate the symbol by 
force is sheer madness.

of course, the old man had nothing to do with it, personally. 
“i loved the old man. he had never wronged me. he had never 
given me insult. For his gold i had no desire” (PoE, 1978, p.792). We 
understand that the young man is perturbed by the perception of his 
own heartbeats and their amplification into auditory hallucination 
in the silence of the night. Then he roped the old man into his drama, 
first because of that cataract of his that gave him the creeps. But, all 
the same, can we believe in the actuality of the murder?

To start from a firm basis, let us see what we can be sure of. The 
young man is speaking to somebody who insists he is mad, probably 
an alienist. he was taken there, we may suppose, by the police.24 
Directly or after having met with a judge. The police had been 
alerted by a neighbor (there is no other option). What had the three 
officers found there, ultimately? We are not told. in “The Black Cat,” 
published seven months later, the narrator finds himself in a very 
similar situation in the final scene. in a frenzy of triumph (again), 
he brings the officers to the very spot (again) – but at that point he 
is betrayed by the cat. Soon, “a dozen stout arms were toiling at 
the wall” (PoE, 1978, p.859), and the narrator speaks from a prison 
cell. in “The Tell-Tale heart,” on the contrary, the renewed auditory 
hallucination makes the two speech levels (the facts told and the act 
of telling) fuse into one, bringing the text to a climactic, but abrupt, 
stop. We can only surmise what happened after his (first, reported) 
24  We could even question that (as mabbott reports one of his students to have 
done [PoE, 1978, p.789, note]). We could consider the three men as male nurses in 
the mental hospital where the young man, then, would actually be living. That would 
go a long way in explaining their amiable passivity; they are in no hurry to tackle him 
and slip on the straightjacket they have brought along just in case. But we need the 
old man’s eye to give a firm basis to the growing phantasm. if the house was a simple 
apartment or cell in an institution, the young man would probably be alone in it.
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confession. in the last reported scene, the gap between the raving 
young man and the chatting and smiling officers is such that we 
feel we are losing touch with the actuality of the denouement. The 
two parties live in two separate worlds. The young man (our only 
source) is locked in his own perception of things. So, after the first, 
reported, confession, there probably happened what happened 
again after the second one, the one contained in the speech act 
that submerges the teller, breaks his contract with his listener, and 
so confirms his madness.

Taking things the other way, could we believe in the actuality 
of the murder? it implies that the police were particularly stupid, 
which is possible – in Poe, i mean. let us accept that they did not 
notice that three floor boards had been tampered with. But what of 
the blood? “a tub had caught all – ha! ha!” (PoE, 1978, p.796). a bit 
off-handed, isn’t it? and where was that tub when the police found 
everything in order? Emptied and washed clean, eh? Emptied into 
what sink? Down what drain? Through what inspection box? as to 
the account of the dispatch of the body – though gruesome in its 
way – it is of the lightest. Six lines in all. i do not feel Poe eager to 
convince his readers at all. it seems to happen in a dream.

here, at this point terminates the clue – as Dupin would say 
(PoE, 1978, p.553) – and it is time for us to be worthy of him. We 
have accepted as facts – as necessary factual props – the alienist, 
and so, the police officers, and so, the knock at the door, and so, 
the neighbor’s visit to the police office, and so, that neighbor’s 
testimony. as reported: “a shriek had been heard by a neighbor 
during the night” (PoE, 1978, p.796). Now, in the direct account of 
the drama there were two, both piercing, and close to each other, 
indeed almost echoes of each other: “With a loud yell, i threw 
open the lantern and leaped into the room. he shrieked once – 
once only” (PoE, 1978, p.795). if the neighbor heard only one (and 
distinctly enough to alert the police), it is probably because it was 
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heard through the natural medium, the ambient air. The young man 
was aware of two sharp loud cries in the phantasmal medium of his 
dream. one escaped his lips, the other was an echo in the system of 
projections that links him to the old man. Then, in an effort to save 
his sleep, he dreamed up a hasty, even perfunctory, disposal of the 
body – and, suddenly, there came a knock on the door.

another clinching argument is the contradiction involved in the 
man’s account at that point: “i thought the heart [of the old man] 
must burst. and now a new anxiety seized me – the sound would be 
heard by a neighbor! The old man’s hour had come! With a loud yell, 
i threw open the lantern […]” Well, why would he leap with a loud 
yell while afraid of the neighbors? The fear of a neighbor appears as 
a late rationalization of his phantasm. a few other examples of such 
rationalization could be cited, but let us make an end of our labors.

For the police, the young man has an ostensible version 
ready: “The shriek, i said, was my own in a dream. The old man, i 
mentioned, was absent in the country” (PoE, 1978, p.796). Such are 
the facts, i guess. “The Tell-Tale heart” is a masterpiece of literature 
as such. The telling gets the better of the teller – the young man is 
transfixed. as for the told – the old man we are told about – let us 
invite him to prolong his safe sojourn in the country.

OF THE ANTELOPE BRAND

“Thou art the man” is often hailed as the first comical 
detective story and rightly so. it is enjoyable and fairly easy to 
follow. its ironies are readily seen through, the genial narrator only 
pretending to retain information. So, there is not much detective 
work for the reader there, except at one point. “one fine day,” 
the unsuspecting murderer receives a commercial-looking letter 
informing him that he is going to be sent, as a gift, a box of six 
dozen bottles of château-margaux on the next evening, that is, 
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precisely during a party he is giving for his numerous friends in the 
small town. The reader gets acquainted with the letter, as it were, 
over the shoulder of its addressee:

Dear Sir – […] we have the honor of forwarding 
this morning, to your address, a double box of 
Château-margaux, of the antelope brand, violet 
seal.[…]

“Your most ob’nt ser’ts,

hoGGS, FRoGS, BoGS & Co. (PoE, 1978, p.1055)

The narrator, it turns out, wrote the letter and is going to explain 
his stratagem after the fact – once the murderer, on the opening of 
the box, has confessed and died from shock. But could the reader 
have felt in the know?

i had this tale to translate, a few years ago, and was puzzled 
by “of the antelope brand.” i consulted eight previous translations 
of the tale. one skipped the phrase, the seven others rendered 
“antelope” by the French antilope, which sounds completely out 
of place, meaninglessly so.25 The word “brand,” too, is inadequate 
when applied to a wine with such individuality as château-margaux, 
but Poe may not have been much of a connoisseur of French 
vineyards and vintages. The “antelope” was another matter. after 
fruitless enquiries, i decided it must be a joke – a pun, probably. 
and suddenly, the thing was obvious. The box holds a promise of 
château-margaux – until (it is) open(ed). Not perfectly grammatical, 
i guess, but “ope” is archaic for “open.” The box is of the kind, of the 
“brand” that keeps true to its label “until ope,” but no further. hence 
the “seal” that comes next. it should guarantee that each bottle is 
inviolate (the wax sheathing the mouth and cork), but this one is a 
“violet seal”! Covert meanings multiply! violet is a liturgical color 
25  The translations are dated 1862 (the one that skipped the phrase), 1914, 1934, 
1950, 1977, 1989 (two), and 2006. For details, see JUSTiN, henri. Contes policiers et 
autres. Paris : Classiques Garnier, 2014, poche 2016, p. 358-359.
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at offices for the dead26 and so, one comes to think of the (sealed) 
lid of a very special kind of box. and of the generous present so 
ambiguously labelled. The fact is, it will turn out to be a gruesome 
jack-in-the-box!

The narrator, like Dupin before him, “[must have] thought it a 
pity not to give [the reader] a clue” (PoE, 1978, p. 993). But there may 
be more. oPE is an anagram of PoE. i have lately come to discover 
how rich is the list of anagrammatic signatures by which Poe made 
himself secretly present in his tales.27 These tales are commonly 
wrapped in clearly labelled popular genres for instant consumption. 
Gothic. Sensation. horror. Comic. Sci-fi. Extraordinaire. Detective. a 
popular Poe does circulate worldwide under all the lazy labels and 
seems to deliver – “until ope.”.
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A ESTRANHA E FANTÁSTICA QUEDA DA 
CASA DE USHER

Flavio García

De maneira muito simples, sem, contudo, sermos simplistas, 
podemos dizer que a tradição crítica a que mais comumente 
recorremos ao tratar do fantástico (BESSiÈRE, 2001; FURTaDo, 
1980; ToDoRov, 1992) caracteriza o gênero1 emparedado entre 
o maravilhoso e o estranho2, “pela aliança e pela oposição que 
estabelece entre as ordens do real e do sobrenatural, promovendo 
[a hesitação,] a ambiguidade, a incerteza no que se refere à 
manifestação dos fenômenos estranhos, insólitos, mágicos, 
sobrenaturais” (CamaRaNi, 2014, p.7-8)3 em uma narrativa cujo 
mundo possível ficcional armado4 “é exatamente o nosso, aquele 
1  vamos nos centrar única e exclusivamente na concepção genológica do fantástico, 
deixando de fora de nossas considerações as concepções modal e categorial em suas 
variantes conceituais e metodológicas.
2  Este estranho não se trata, em hipótese alguma, ainda que Todorov (1992) 
ou Roas (2011) se deixem levar parcialmente por tal equívoco, arrastando consigo 
leitores incautos, do unheimlich freudiano (FrEuD, 1996; 2010; 2019).
3  Para Tzvetan Todorov (1992), a questão central na consecução do gênero 
fantástico é a hesitação, manifestada na narrativa, vivenciada pela(s) personagem(ns) 
e transmitida ao leitor, que a devem manter para além do desfecho da história. Para 
irène Bessière (2001), o traço essencial do gênero fantástico é a impossibilidade de 
personagem(ns) e leitor se decidirem em face das infinitas opções de explicações 
encontráveis para a natureza do(s) fenômeno(s) insólito(s) que se manifesta(m) na 
narrativa, mantendo-se permanentemente incertos. Para Filipe Furtado (1980), o 
gênero fantástico é produto de diferentes estratégias de construção narrativa que 
implicam a instauração de ambiguidade(s) insolúvel(is).
4  “a noção de mundo possível [...] [tem] o propósito de mostrar que ‘os 
mecanismos linguísticos e lógicos operam independentemente dos estados de 
coisas a que se referem’ (RoNEN, 1994: 34). [assim,] [...] os mundos possíveis 
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que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros [...] [um] 
mundo familiar” (ToDoRov, 1992, p.30).

circunscrevendo-nos a uma confiável fonte secundária 
(ToDoRov, 1992), lembramos que Pierre-George Castex (1951), 
louis vax (1960) e Roger Caillois (1965), honestamente referidos 
por Tzvetan Todorov5 como seus antecessores (1992, p.32), já 
haviam registrado que “[o] fantástico ... se caracteriza ... por uma 
intromissão brutal do mistério no quadro da vida real” (CaSTEX 
Apud ToDoRov, 1992, p.32); “[a] narrativa fantástica... gosta de 
nos apresentar, habitando o mundo real em que nos achamos, 
homens como nós, colocados subitamente em presença do 
inexplicável” (vaX Apud ToDoRov, 1992, p.32); “[t]odo fantástico 
é ruptura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio 
da inalterável legalidade cotidiana” (cailloiS Apud ToDoRov, 
1992, p.32).

Seguindo esse norte que apresenta e o orienta, Todorov 
defende que o gênero fantástico estaria situado sobre uma tênue 
linha, que delimitaria a manifestação de fenômenos insólitos6 em 
são ‘mundos cuja construção depende da linguagem não sendo interditada pela 
ausência de um correspondente estado de coisas no exterior’ (roNEN, 1994: 34)” 
(REiS, 2018, p.274 – no original, citando Ronen, a expressão “no exterior” encontra-
se entre aspas simples). No domínio da teoria da ficção, a noção de mundo possível 
legitima a expressão mundo ficcional, “uma entidade ‘povoada’ por elementos com 
feição concreta (personagens, objetos, lugares, etc)” (REiS, 2018, p.274). Um tanto 
distintos dos mundos possíveis, “os mundos ficcionais são incompletos, muitas 
vezes contraditórios e destituídos de coerência lógica” (REiS, 2018, p.274). Contudo, 
“Nos últimos anos, alguns autores, no âmbito da teoria literária e da ficção [...], têm 
sublinhado a pertinência operatória da expressão mundo possível, como ponto de 
partida para a configuração do conceito de mundo ficcional (PavEl, 1986; RYaN, 
1991)” (REiS, 2018, p.274 – todos os demais itálicos foram empregados pelo autor).
5  Todorov é reconhecido pela quase totalidade de estudiosos do fantástico, tanto 
os que o seguem quanto os que a ele se contrapõem, como tendo sido, conforme 
observa Filipe Furtado, o responsável pela maioridade que, de certo modo, “a crítica 
do género atinge” com a publicação de Introdução à literatura fantástica em 1970 
(1980, p.14).
6  insólito nos parece um termo englobante mais seguro do que outros de emprego 
igualmente possível e habitual para designar esses fenômenos contrários ao comum, 
usual, esperado etc.
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um mundo que oscila entre o natural e o sobrenatural, o ordinário 
e o extraordinário (1992, p.32), implicando “a confrontação 
problemática entre o real e o impossível” (RoaS, 2011, p.14)7, uma 
vez que “[a] irrupção do impossível nesse marco familiar supõe uma 
transgressão do paradigma do real vigente no mundo extratextual” 
(RoaS, 2011, p.31). Trata-se de “[u]ma transgressão que provoca 
[...] o estranhamento da realidade, que deixa de ser familiar e se 
converte em algo incompreensível e, como tal, ameaçador” (RoaS, 
2011, p.36), fragilizando nosso conceito de real e pondo em risco 
nossa pretensa segurança em meio à realidade em que vivemos, 
com o que hesitamos contínua e seguidamente em face de aceitar a 
natureza metaempírica8 dos fenômenos insólitos ou de os explicar 
lógica e racionalmente.

Para Todorov, “[o] fantástico leva [...] uma vida cheia de perigos, 
e pode se desvanecer a qualquer instante” (1992, p.48), pois, como 
já dissemos, equilibra-se sobre uma tênue linha que delimitaria 
a manifestação de fenômenos insólitos em seu universo textual. 
Sobre essa tênue linha, “[e]le [...] parece se localizar no limite de 
dois gêneros, o maravilhoso e o estranho” (ToDoRov, 1992, p.48), 
logo, “nada nos impede [de] considerar o fantástico precisamente 
como um gênero sempre evanescente” (ToDoRov, 1992, p.48).

Sua efetiva consecução, fugindo da evanescência que o põe 
permanentemente em risco, dependeria da hesitação, produto da 
ambiguidade instaurada no universo intratextual, experienciada 

7  Todas as citações em português, cuja entrada nas Referências seja em língua 
estrangeira, são objeto de tradução livre de nossa autoria.
8  o termo foi proposto por Filipe Furtado, em 1980 (p.20-21), procurando, 
conforme torna explicitar em 2019, no e-DDiF, “traduzir um sentido, algo próximo 
de ‘metafísico’ ou de ‘transcendente’ [...] [, referindo-se ao] vasto domínio do 
pensamento que, apresentando embora como válidas as respectivas ideias 
e convicções sobre o mundo, não aduz a seu favor qualquer prova aceitável, 
qualquer fundamentação na experiência sensorial ou nos aparelhos susceptíveis 
de a incrementar, excluindo-se, portanto, do âmbito da ciência.”. in http://www.
insolitoficcional.uerj.br/m/metaempirico/ acesso em 15.Set.2019.
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por personagens e pelo narrador, que é transmitida ao leitor9. o 
gênero fantástico não evanesce, no entanto, se “[a] ambiguidade 
se mantém até o fim da aventura” (ToDoRov, 1992, p.30), com 
personagem(ns), narrador e mesmo o leitor se perguntando: 
“realidade ou sonho? verdade ou ilusão?” (ToDoRov, 1992, p.30).

É por isso que “[o] fantástico ocorre nesta incerteza; [pois,] ao 
escolher uma ou outra resposta, deixa-se o fantástico para se entrar 
num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso” (ToDoRov, 
1992, p.31). assim, ainda segundo Todorov, “o fantástico é um 
caso particular da categoria mais geral da ‘visão ambígua’” (1992, 
p. 39), em que se verificam diferentes estruturas contrastivas 
de ambiguidade, levando à hesitação. Resumidamente, em sua 
visão, “[o] fantástico [...] dura apenas o tempo de uma hesitação: 
hesitação comum ao leitor e à personagem, que devem decidir se 
o que percebem depende ou não da ‘realidade’, tal qual na opinião 
comum” (1992, p.47-48).

Considerando a instauração e a permanência da hesitação ao longo 
e para além do desfecho da narrativa, Todorov propõe um quinteto de 
gêneros, subdivididos em puros e híbridos, assim ordenados:

estranho 
puro

fantástico-
estranho fantástico puro fantástico-

maravilhoso
maravilhoso 

puro

Tabela 1: com inclusão do fantástico puro, ausente na tabela de Todorov em 1992 
(p.50)

9  ainda que, por mais de uma vez, ao longo de seu trabalho, Todorov tenha tido 
o cuidado de alertar que “É necessário [...] esclarecer que [...] temos em vista não 
este ou aquele leitor particular, real, mas uma ‘função’ de leitor, implícita no texto 
(do mesmo modo que nele acha-se implícita a noção do narrador)” (1992, p.37), 
deixando claro que esse leitor a que se refere corresponde à noção de narratário, 
cuja função é homóloga à do narrador, sendo este o emissor, e aquele, o receptor, 
tem sido reiteradamente comum à defesa, por parte da crítica desavisada, de que o 
teórico búlgaro atribui a definição ou a consumação do gênero à recepção, em seus 
distintos atos leitores ou de leitura, o que, de modo algum, corresponde à perspectiva 
estruturalista do estudioso, tratando-se, como parece óbvio, de um descuido, senão 
que de um vício de interpretação dos críticos.
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Em linhas gerais, ele sugere que, no fantástico-estranho, “[a]
contecimentos que parecem sobrenaturais ao longo de toda a 
história, no fim[,] recebem uma explicação racional” (1992, p.51), 
e completa, comentando que “[s]e esses acontecimentos por muito 
tempo levaram a personagem e o leitor a acreditar na intervenção 
do sobrenatural, é porque tinham um caráter insólito” (1992, p.51). 
Seria o caso, como ele mesmo observa, do que “[a] crítica tem 
descrito [...] de ‘sobrenatural explicado’” (1992, p.51).

Distinguindo o fantástico-estranho do estranho puro, Todorov 
diz que:

Nas obras que pertencem a este gênero, relatam-
se acontecimentos que podem perfeitamente 
ser explicados pela razão, mas que são, de uma 
maneira ou de outra, incríveis, extraordinários, 
chocantes, singulares, inquietantes, insólitos e 
que, por esta razão, provocam na personagem e 
no leitor reação semelhante àquela que os textos 
fantásticos nos tornaram familiar. (1992, p.53)

Conclusivamente, no estranho puro, ainda que os fenômenos 
manifestados na narrativa sejam reconhecidos e denunciados como 
insólitos por personagem(ns) e narrador, vindo a serem percebidos 
como tal pelo leitor, o que lhes causa estranheza, eles são, desde 
o princípio, perfeitamente explicados – ou explicáveis – pela 
razão, logo, não ferem a lógica racional e aristotélica que rege o 
cronotopo em que se dá a história encenada10, não sendo, portanto, 
questionados quanto à sua natureza.

Diferentemente, no fantástico-estranho, apesar de os 
fenômenos também serem reconhecidos e denunciados como 

10  mesmo a encenação sendo próprio do drama, em seu sentido clássico, 
retomando a tríade genológica do épico, do lírico e do dramático, o adjetivo que a 
ela se refere dá conta, neste caso, de modo singular, do conjunto de aspectos que 
envolvem a composição dos mundos possíveis ficcionais, desde os elementos que 
nele são representados, até os processos efabulativos que os põem em interação.
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insólitos por personagem(ns) e narrador e assim percebidos pelo 
leitor, causando-lhes, igual estranheza, já que parecem ferir a lógica 
racional e aristotélica, e levando-os a questionar a sua natureza, 
ao fim, eles acabam por ser perfeitamente explicados pela razão 
vigente naquele dado cronotopo. muito embora, nesta variante de 
gênero, haja momentos em que a narrativa tenda ao fantástico, a 
explicação plausível e aceitável, sem recurso ao deífico11, que se dá 
aos fenômenos insólitos nela manifestados, afasta-a do fantástico 
puro, circunscrevendo-a no fantástico-estranho, e esse é o traço 
essencialmente distintivo entre esses dois gêneros.

Conforme delineia Todorov, o fantástico-maravilhoso 
corresponde à “classe das narrativas que se apresentam como 
fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural” 
(1992, p.58), admitindo-se, por fim, a natureza deífica dos fenômenos 
insólitos nelas manifestados. Contudo, a explicação que ele oferece 
logo a seguir a esse trecho nos parece demasiado equivocada sob as 
premissas que ele mesmo já apresentou e a que volta no decorrer de 
todo o seu texto12. Todorov afirma que as narrativas do fantástico-
maravilhoso “são [...] as mais próximas do fantástico puro, pois este, 
pelo próprio fato de permanecer sem explicação, não racionalizado, 
sugere-nos realmente a existência do sobrenatural” (1992, p.58). 
Desse modo, inexplicavelmente, abdica da condição essencial do 
fantástico, conforme antes apontara, que seria a manifestação de 
fenômenos insólitos em um mundo que reconhecemos como o 
nosso, levando à hesitação acerca da natureza desses fenômenos, 

11  Estamos nos referindo, em linhas gerais e em sentido bastante amplo, ao caráter 
divino de toda e qualquer religião, crença, natureza etc. e às ações e consequências 
decorrentes, que pressupõem relações de causalidade. Não, por exemplo, como 
abordar o maravilhoso sem recorrer ao deífico que o nutre.
12  Não pretendemos enevoar a importância iniludível que Todorov e sua obra têm, 
no entanto, a despeito de seu inegável valor paradigmático, Introdução à narrativa 
fantástica reúne uma diversidade de problemas dessa mesma ordem, e o autor 
jamais voltou ao texto original para dirimir situações controversas, contraditórias, 
equivocadas como essas que aqui observamos.
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e acaba por confundir, indistintamente, suas perspectivas críticas, 
teóricas e metodológicas, que são heterogêneas entre si.

ainda na acepção de Todorov, o maravilhoso puro, “assim 
como o estranho, não tem limites claros” (1992, p.59). adiante, ao 
falar mais propriamente do maravilhoso puro, ele corrige o deslize 
de antes ao perceber e destacar que:

No caso do maravilhoso, os elementos 
sobrenaturais não provocam qualquer reação 
particular nem nas personagens, nem no 
leitor implícito. Não é uma atitude para com 
os acontecimentos narrados que caracteriza 
o maravilhoso, mas a própria natureza desses 
acontecimentos. (1992, p.59-60)

E ainda comenta, de modo bastante oportuno, que:

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso 
ao do conto de fadas; de fato, o conto de fadas 
não é senão uma das variedades do maravilhoso 
e os acontecimentos sobrenaturais aí não 
provocam qualquer surpresa: nem o sono de cem 
anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos 
das fadas (para citar apenas alguns elementos 
dos contos de Perrault). o que distingue o conto 
de fadas é uma certa escritura, não o estatuto do 
sobrenatural. (1992, p.60)

Por fim, adverte que “[p]ara delimitar exatamente o maravilhoso 
puro, convém dele afastar numerosos tipos de narrativa, onde o 
sobrenatural recebe ainda uma certa justificação” (1992, p.60).

Todorov avança em especificidades do maravilhoso que 
nada contribuem para o nosso objetivo, tratando do maravilhoso 
hiperbólico, do maravilhoso exótico, do maravilhoso instrumental, 
do maravilhoso científico (1992, p.60-63). Por razões óbvias, 
exatamente no que tange aos nossos propósitos, vamos nos abster 
de reproduzir e comentar seus apontamentos. voltemos nosso 
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olhar, então, para o fantástico puro, situado no centro daquele 
quinteto de gêneros proposto por Todorov.

Podemos dizer, apoiados na concepção genológica do 
fantástico, que uma narrativa fantástica pura se anuncia quando, em 
um mundo possível ficcional, armado em aparente conformidade 
com os referentes que temos por estáveis no nosso mundo objetivo 
de base13, manifesta(m)-se fenômeno(s) que põe(m) em risco nossa 
segurança em face do que temos por real. Esse(s) fenômeno(s) 
situa(m)-se em interstícios da ambiguidade, deixando-nos14 incertos 
quanto à sua natureza, pois fere(m) a lógica racional e aristotélica, 
o que nos leva a hesitar. a consumação do fantástico puro só se dá 
por completo se essa hesitação não tiver fim ao longo da narrativa, 
chegando até o seu desfecho, sem que possamos decidir acerca da 
natureza do(s) fenômeno(s) insólito(s) nela manifestado(s).

Chegamos aonde esperávamos chegar, para, enfim, tratarmos d’A 
queda da casa de Usher (PoE, 1981)15. Nosso mote provocador advém 
do mesmo Todorov, que, em suas considerações acerca do estranho 
puro, procurando exemplificar seu ponto de vista com uma narrativa, 
afirma, de modo peremptório, “[e]is uma novela de Edgar Poe que 

13  os mundos possíveis se armam em imagens compostas pela intencionalidade 
autoral do discurso, a partir do acesso a referentes encontráveis nos mundos objetivos 
de base. as imagens estão para o significante, assim como os referentes para o 
significado, e os mundos possíveis ou objetivos para os signos complexos. os mundos 
objetivos são abstrações e os mundos possíveis, seleções subjetivas que concretizam 
semionarrativamente seleções parciais daquelas abstrações. Sempre que um mundo é 
comunicado, ele corresponde a uma parcela de mundos, jamais a um todo.
14  Faz-se mister, para não cairmos na mesma armadilha que Todorov caiu – ou 
armou para que seus leitores nela caíssem –, alertar que o emprego que vimos 
fazendo da primeira pessoa do plural, sempre que nos referimos ao universo 
intratextual, ao plano da narrativa, não se refere a nós, leitores reais, seres de carne 
e osso – ainda que não nos eluda em nossa condição de receptores –, mas se refere, 
de fato, como um recurso meramente estilístico, a personagem(ns), ao narrador e ao 
narratário, ou seja, aos seres de papel.
15  Utilizaremos essa tradução, de oscar mendes, reconhecida pela crítica 
especializada como uma das mais confiáveis, cujo título é “a queda do Solar 
Usher”. No entanto, seguiremos empregando “a queda da casa de Usher” para nos 
referirmos ao texto.
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ilustra um estranho próximo ao fantástico: ‘a queda da casa de Usher’” 
(1992, p.53). Segue-se a essa afirmação um resumo interpretativo da 
narrativa de Poe, em que o Todorov resvala no unheimlich freudiano, 
aludindo, explicitamente, ao precursor da psicanálise16. Em meio ao 
resumo, leva-nos a crer que se trata, efetivamente, de uma narrativa 
fantástica, ao dizer que “[a] explicação sobrenatural é [...] apenas 
sugerida e não é necessário aceitá-la” (1992, p.54), contudo, ao final 
do resumo, contrariamente, ele assevera que “o fantástico encontra-
se definitivamente excluído de ‘a casa de Usher’” (1992, p.55).

Essa narrativa poeana se desenrola em um mundo possível 
que reconhecemos perfeitamente semelhante ao nosso mundo 
quotidiano, conforme se pressupõe que deva ser o mundo ficcional 
do fantástico, e é veiculada por um narrador-personagem17, em 
posição homodiegética, como melhor apropriado ao fantástico. 
Furtado identifica, como já o fizera Todorov (1992), que o narrador-
personagem é a modalidade mais frequente nas narrativas do 
gênero fantástico, pois “convém ao fantástico que o sujeito da 
enunciação coincida com uma figura de certo relevo na acção” 
(1980, p.109). mas, divergindo de Todorov, ele adverte que, “embora 
favorável ao género, a participação do narrador nos acontecimentos 
insólitos que relata não deve ser demasiado intensa, razão pela 
qual esta figura é em geral homodiegética, coincidindo com uma 
personagem secundária” (1980, p.111). Para Todorov, “o fantástico 
se fundamenta essencialmente numa hesitação do leitor – um leitor 
que se identifica com a personagem principal” (1992, p.165).

16  Não cabe neste nosso texto enveredar por uma discussão acerca dessa 
impropriedade cometida por Todorov, mas não podemos nos calar diante dela. 
o “estranho” freudiano não se coaduna com aquele estranho que se encontra 
no quinteto de gêneros proposto por Todorov. os universos conceituais que os 
envolvem são demasiado distintos entre si, embora haja, em ambos, o aspecto 
sensitivo da “estranheza”.
17  optaremos, ao longo do ensaio, por nos referirmos a ele utilizando apenas 
a expressão narrador, tendo em vista se tratar de figura que reúne em si o ser 
personagem e narrador a um só tempo.
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as imagens que compõem a narrativa de Poe remontam, 
referencialmente, a variados topoi góticos18, o que também é próprio 
do fantástico, envolvendo a descrição tanto de seus diferentes 
aspectos espaciotemporais, seja do interior, seja do entorno da 
casa, quanto das personagens, notadamente dos irmãos Roderick e 
madeline Usher. alinhando-se, assim, às tendências que apontam o 
gótico como precursor do fantástico, seu irmão mais velho (FURTaDo, 
2018; RoaS, 2006). ainda que, hoje, possa parecer absolutamente 
claro e acertado que a gênese do fantástico, em sua vertente clássica 
ou tradicional (ToDoRov, 1992), encontre-se na novela gótica, até 
muito pouco tempo era comum o recuo ao maravilhoso, clássico ou 
medievo, para tentar explicá-lo como resultante de transformações 
culturais durante o iluminismo. Furtado, já em 1987, em sua tese 
de doutorado, origem de seu Demônios íntimos (2018), e roas, em 
2006, estudam o fantástico a partir de seu parentesco próximo com 
o gótico, embora, no conjunto de sua obra, não deixem de situar o 
fantástico na esteira do maravilhoso. Podemos, portanto, dizer que a 
macroestrutura textual d’A queda da casa de Usher é um dos traços 
que a aproxima do fantástico, senão que a inscreve nele.

logo de início, o narrador diz que

[d]urante todo um pesado, sombrio e silente 
dia outonal, em que as nuvens pairavam 
opressivamente baixas no céu, estive eu 
passeando, sozinho, a cavalo, através de uma 
região interior, singularmente tristonha, e 
afinal encontrei-me, ao caírem as sombras da 
tarde, perto do melancólico Solar de Usher. 
(PoE, 1981, p.80)

18  Em ensaio sobre as “Transparências entre a novela gótica e narrativa 
fantástica” (GaRCÍa, 2017), recorremos a estudos de David Roas (2006), Filipe 
Furtado, ainda no original de sua tese de doutorado (1987), depois publicada em 
livro (2018), e maria leonor machado de Sousa (1978) para tratar dos topoi góticos 
que pervivem no fantástico. marina Faria Sena, em sua dissertação de mestrado 
(2017), também se utiliza do conceito de topoi góticos para abordar algumas 
narrativas do Naturalismo brasileiro.
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Nesse período com que a narrativa principia, temos, de pronto, 
descrições que se referem a um ambivalente caráter cronotópico, 
apontando para a ambiência sob diferentes matizes físicos e 
psicológicos, todos eles de substrato gótico, que caracterizam a 
casa e seu entorno. ao longo de todo o texto, esse mesmo recurso 
discursivo será utilizado para se referir ao locus, acrescentando-se, 
passo a passo, imagens que irão, pouco a pouco, somando-se na 
apreensão do aspecto terrorífico prenunciado desde o início. vale 
ressaltar que os vocábulos “estranho” e “gótico”, em suas variantes 
de gênero e número, serão empregados diversas vezes, seja como 
substantivo, seja como adjetivo, determinando o cenário19.

Já dentro da casa, após os primeiros sobressaltos com a 
ambiência, sentindo “que respirava uma atmosfera de tristeza. 
Um ar de melancolia acre, profunda e irremissível pairava ali, 
penetrando tudo” (PoE, 1981, p.83-84), o narrador encontra-se 
com Usher. Conforme constata, “homem algum jamais se modificou 
tão terrivelmente, em período tão breve, quanto Roderick Usher!” 
(1981, p.84). abismado, assume que “[f]oi com dificuldade que 
cheguei a admitir a identidade do fantasma à minha frente com o 
companheiro de minha infância” (1981, p.84). Usher apresentava 
“[u]ma compleição cadavérica; um olhar amplo, líquido e luminoso, 
além de qualquer comparação; lábios um tanto finos e muito 
pálidos” (1981, p.84). ainda que muitos dos traços da juventude 
permaneçam, permitindo-lhe reconhecer o antigo companheiro, 
o narrador diz que “[a] lividez agora cadavérica da pele e o brilho 
sobrenatural do olhar, principalmente, me deixaram atônito e 
mesmo horrorizado” (1981, p.84). assim, ele “não podia, mesmo 

19  É bastante interessante perscrutar as ocorrências de termos e expressões 
presentes ao longo da narrativa que remetem a campos semânticos do medo, do 
horror, do gótico, em sentido amplo e variado, envolvendo tanto o aspecto físico 
de espaços e personagens quanto as apreensões psicologizantes que conlevam ao 
personagem-narrador. Não há um parágrafo sequer de todo o texto em que não se 
verifique tal recurso discursivo.
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com esforço, ligar sua aparência estranha com a simples ideia de 
humanidade” (1981, p.84).

a conversa ensejada por Usher com seu conviva gira em torno 
“do que concebia ser a natureza de sua doença” (PoE, 1981, p.85). 
Segundo ele, tratava de “um mal orgânico e de família, para o qual 
desesperara de achar remédio” (1981, p.85). Enfim,

[s]ofria de uma acuidade mórbida dos sentidos; 
só o alimento mais insípido lhe era suportável; 
somente podia usar vestes de determinados 
tecidos; eram-lhe asfixiantes os perfumes 
de todas as flores; mesmo uma fraca luz lhe 
torturava os olhos; e apenas sons especiais, 
além dos brotados dos instrumentos, não lhe 
inspiravam horror. (1981, p.85)

Usher tinha certeza de que morreria. ao fim de suas confidências 
acerca da doença e de seus medos, o narrador conclui que “[e]
le estava preso a certas impressões supersticiosas com relação 
ao prédio em que morava e de onde, por muitos anos, nunca se 
afastara” (1981, p.85). Tratava-se da

influência que certas particularidades apenas 
de forma e de substância do seu solar familiar, 
através de longos sofrimentos, [...] exerciam 
sobre seu espírito; efeito que o físico das paredes 
e torreões cinzentos e do sombrio pântano em 
que esse conjunto se espelhava, afinal, produzira 
sobre o moral de sua existência. (1981, p.85-86)20

É nesse momento que se fazem as primeiras referências à irmã 
de Roderick e à sua doença, que, segundo o anfitrião, era severa 
e prolongada, levando-a ao caminho da morte (PoE, 1981, p.86). 
E, “[e]nquanto ele falava, lady madeline [...] passou lentamente 

20  Sob esse aspecto, vale a pena estudar mais a miúdo as relações entre a obra 
de Poe, especialmente A queda da casa de Usher, e o impressionismo. Essa narrativa 
poeana anteciparia, em cerca de três décadas, o influxo da arte impressionista. Já se 
encontram, ainda que dispersas, algumas vagas alusões a essa questão.
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para uma parte recuada do aposento” (1981, p.86). o narrador a 
observa “com extremo espanto não destituído de medo” (1981, 
p.86). Sabemos, então, que “[a] doença de lady madeline tinha 
por muito tempo zombado da habilidade dos médicos. Uma apatia 
fixa, um esgotamento gradual de sua pessoa e crises frequentes, 
embora transitórias, de caráter parcialmente cataléptico21 eram 
os insólitos sintomas” (1981, p.86). o estado de saúde de lady 
madeline e a menção que aqui se faz aos médicos nos leva a quando 
o narrador é conduzido pelo criado dos Usher até seu aposento e, no 
percurso, cruza com “o médico da família” (1981, p.83). o médico se 
enquadra na figura de autoridade, recurso muito comum à narrativa 
fantástica quando se pretende avalizar o narrado, emprestando-
lhe confiabilidade. Furtado observa alguns diferentes processos 
de recurso à autoridade (1980, p. 44-65), afirmando que “é usual 
no fantástico o emprego de figuras geralmente consideradas 
respeitáveis pela idade, pela sabedoria ou pelo estatuto social” 
(1980, p.54), e, mesmo, “sendo frequente o recurso à referência a 
documentos” (1980, p.55).

Entre esse episódio e o instante em que o narrador é “informado 
bruscamente que lady madeline não mais vivia” (1981, p.91), passa-
se um lapso de tempo não delimitado, mas que podemos supor, 
pelas peripécias acontecidas, ter sido relativamente longo. Em uma 
delas, Roderick declama para seu hóspede, “[o]s versos, intitulados 
‘o Palácio assombrado’” (1981, p.89). o poema, como o percebe o 
narrador, coliga o prédio da casa à natureza de seu entorno, inter-
relacionando a natureza ao derredor “às cinzentas pedras do lar 
de seus antepassados” (1981, p.90). haveria, em uma sequência 
cíclica, influências da natureza sobre a casa, e da casa sobre seus 
habitantes, todas elas inscritas em substratos de topoi góticos.

21  a catalepsia é uma doença letárgica, que surge de certos problemas mentais 
e se inscreve no quadro da esquizofrenia, em cujo estado o paciente conserva seus 
membros imóveis e rígidos, havendo a perda dos sinais vitais, o que pode levar à 
pressuposição da morte.
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Embora não tornasse a mencionar o caráter cataléptico da 
doença de sua irmã, Usher:

revelou sua intenção de conservar-lhe o corpo 
por uma quinzena (antes de seu enterramento 
definitivo) em uma das numerosas masmorras, 
dentro das possantes paredes do castelo. a 
razão profana, porém, que ele dava de tão 
singular procedimento era dessas que eu não 
me sentia com liberdade de discutir [, diz o 
narrador]. Como irmão, tinha sido levado a 
essa resolução (assim [...] dizia ele) tendo em 
conta o caráter insólito da doença da morta, 
certas perguntas importunas e indiscretas 
dos médicos e a localização afastada e muito 
exposta do cemitério da família. (1981, p.91)

havemos de perceber que, em momento algum, a despeito 
de lembrar o “caráter insólito da doença da morta” mencionado, 
o que permite que resgatemos o teor cataléptico da doença de 
lady madeline, e de queixar-se de “certas perguntas importunas 
e indiscretas dos médicos”, nem o narrador, nem roderick 
questionam seu estado, chegando a tratá-la efetivamente por 
“morta”, bem como o anúncio antes feito é de “que lady madeline 
não mais vivia” (1981, p.91). a figura do morto-vivo ou vivo-morto, 
coabitando a cena com demais personagens, é um reincidente na 
narrativa fantástica, em especial no fantástico oitocentista, muito 
influenciado pelo resplendor da novela gótica. a tal se soma o 
sepultamento dessa figura no interior de mansões acasteladas, 
como sói acontecer com muitas narrativas desse mesmo período.

Caberá ao narrador ajudar Roderick “nos arranjos para o 
sepultamento temporário” (1981, p.91). ousamos inferir que a 
designação do ato como sendo um “sepultamento temporário” é 
uma estratégia discursiva de Poe, que pode passar despercebida 
a um leitor desatento e desavisado ou provocar inquietação e 
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dúvida em um leitor perspicaz e conhecedor do gênero. Por que 
se trataria de um “sepultamento temporário”? Por que, adiante, 
haveria o translado do corpo para o cemitério da família? mas 
esse traslado, configurando-se como sepultamento definitivo, 
dependeria da certeza da morte de lady madeline? Se assim, caso 
a moça não estivesse de fato morta, o que poderia vir a acontecer? 
São perguntas, dúvidas, incertezas, ambiguidades, hesitações.

metido no caixão, o corpo foi levado para uma adega, “que 
estivera tanto tempo fechada [...] [,] era pequena, úmida e sem 
nenhuma entrada para luz; achava-se a grande profundidade” (1981, 
p.91). Essa adega, “[t]inha sido utilizada, ao que parece, em remotos 
tempos feudais, para os péssimos fins de calabouço” (1981, p.92). 
o local do “sepultamento temporário” é descrito, dessa maneira, 
como um espaço abominável, seja por sua composição e aparência, 
seja por sua localização e histórico. Ele está envolto em tempos 
imemoriáveis, distantes, abandonados, longínquos, e, dessa forma, 
subscreve-se a mais um protocolo ficcional do fantástico, em que se 
verificam tempos indelimitáveis.

o esquife foi depositado “sobre cavaletes, naquele horrendo 
lugar” (1981, p.92), por Roderick e seu companheiro. mas seus “olhares 
[...] não descansaram muito tempo sobre a morta” (1981, p.92), cuja 
imagem apresentava “a ironia duma fraca coloração no seio e na face, 
e nos lábios aquele sorriso desconfiadamente hesitante, tão terrível na 
morte” (1981, p.92). o temor fez com que, a despeito de se lembrarem 
de “todas as moléstias de caráter estritamente cataléptico” (1981, 
p.92), fechassem e pregassem a tampa do caixão, prendendo, depois, 
a porta de ferro da adega. É essencial, para refletirmos acerca do 
momento em que se dá a efetiva irrupção do evento insólito, termos 
em conta que, mais uma vez, lady madeline está sendo referida como 
morta, muito embora se aluda à sua catalepsia, e seu corpo seja 
deixado no caixão lacrado a pregos, bem como a porta de ferro do 
aposento em que o depositam seja fechada.
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a suposta morte de lady madeline e seu ulterior sepultamento 
aparentemente temporário na adega abandonada, localizada 
no mais profundo subterrâneo da casa, levam a que o anfitrião e 
seu hóspede retomem, “com lassidão, o caminho de volta para 
os aposentos, pouco menos sombrios, da parte superior da casa” 
(1981, p.92), onde vão permanecer por “alguns dias de amargo 
pesar” (1981, p.92). a rotina quotidiana e os hábitos de Roderick 
se alteram. “Suas ocupações costumeiras eram negligenciadas ou 
esquecidas” (1981, p.92). Sua fisionomia empalidece. Seu olhar fica 
lânguido. Sua fala “era agora caracterizada por gaguejo trêmulo, 
como de extremo terror” (1981, p.92). o narrador é levado a crer 
que se trata de “inexplicáveis devaneios da loucura” (1981, p.93) 
e sente, “subirem, rastejando [...] [em si], por escalas lentas, 
embora incertas, as influências estranhas das fantásticas mas 
impressionantes superstições que ele entretinham” (1981, p.93).

Recorrendo a mais uma estratégia de construção narrativa 
demasiado apropriada, Poe aproxima “inexplicáveis devaneios 
da loucura” ao “fantástico”, em um contexto de “influências 
estranhas” e “impressionantes superstições”, sensível “por escalas 
lentas, embora incertas”. o tema da loucura, interdito sociocultural, 
é, por si só, um dos temas mais presentes nas narrativas do 
fantástico oitocentista, havendo exemplos magistrais, dos quais 
mencionamos, como paradigmático, a primeira versão de O Horla, 
de Guy de maupassant. Situar essa correlação em um quadro de 
“influências estranhas” e “impressionantes superstições” leva a 
que se hesite, incertamente – e veja-se que o adjetivo “incertas” 
comparece nesse fragmento de texto –, sobre a efetividade do 
estado de loucura, deixando-o sob dúvida, em um processo 
reiterado de ambiguidade. Podemos arriscar dizer que se trata de 
um procedimento lúdico-textual que aproxima e afasta, ao mesmo 
tempo, a narrativa do gênero fantástico.
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o narrador experimenta “o pleno poder desses sentimentos” 
(1981, p.93) cerca de “sete ou oito dias depois de haver sido 
colocado no túmulo o corpo de lady madeline” (1981, p.93), sendo 
“já noite alta” (1981, p.93), mas luta “para dominar com razão o 
nervosismo que de [...] [si] se apoderava” (1981, p.93). a referência 
à colocação do presumível cadáver de lady madeline no túmulo 
e a ambientação do sentimento “já noite alta” emprestam forte 
teor goticizante ao entrecho. a luta “para dominar com razão o 
nervosismo” circunscreve a mais essencial tensão do fantástico, 
que é o embate entre o lógico e o racional. assim, a narrativa se 
mantém muito próxima da macroestruturação arquitetural dos 
mundos ficcionais do fantástico.

inquieto e inseguro, angustiado e “[d]ominado por um intenso 
sentimento de horror” (1981, p.93), o narrador se veste “às pressas” 
(1981, p.93) e, procurando fugir “da lastimável situação em que 
caíra” (1981, p.93), anda “rapidamente para lá e para cá pelo 
aposento” (1981, p.93). ouve “um passo leve, numa escada vizinha” 
(1981, p.93), que logo reconhece “como o passo do Usher. Um 
instante depois batia ele levemente à [...] porta e entrava trazendo 
uma lâmpada” (1981, p.93). Nesse passo, lembremos que “já noite 
alta”, o narrador depara-se com a “fisionomia [...] [de Usher], como 
sempre, cadavericamente descorada; mas, além disso, havia uma 
espécie de hilaridade louca nos seus olhos” (1981, p.93). Fica, então, 
aterrorizado, mas o acolhe.

acontece, então, solto e perdido no enlace da narrativa, o que 
podemos chamar de corte prenunciador do que estará por vir à 
frente, com Roderick perguntando ao narrador, “bruscamente, 
depois de ter olhado em torno de si, por alguns instantes, em 
silêncio” (1981, p.94), se “não o viu? Não o viu, então? mas espere! 
você o verá” (1981, p.94). Contudo, ele não explicita o referente 
desse pronome “o” e, “[a]ssim falando, e tendo cuidadosamente 
protegido sua lâmpada, correu para uma das janelas e abriu-a 
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escancaradamente para a tempestade” (1981, p.94). mas o narrador 
observa que “[e]ra, na verdade, uma noite tempestuosa, embora 
asperamente bela, uma noite estranhamente singular, no seu 
terror e na sua beleza” (1981, p.94). E de tal advêm outros aspectos 
acrescidos à caracterização espaciotemporal de composição gótica, 
com o narrador percebendo que:

as superfícies inferiores das vastas massas de 
vapor agitado, bem como todos os objetos 
terrestres imediatamente em torno [...] deles, 
estavam cintilando à luz sobrenatural de 
uma exalação gasosa, fracamente luminosa e 
distintamente visível, que pendia em torno da 
mansão, amortalhando-a. (1981, p.94)

Dá-se, seguidamente, novo corte prenunciador, agora conduzido 
pelo narrador, que colhe, de uma estante, um “velho volume [...] [de] 
a assembleia dos loucos22, de Sir launcelot Canning” (1981, p.94), 
na intenção de ler a história para Roderick, em atitude de aparente 
apaziguamento da tranquilidade de seu interlocutor23. a história 
narra façanhas de um herói tipicamente medievo, embatendo-se 
com um dragão “de aspecto escamoso e monstruoso, e com uma 
língua chamejante, que estava de guarda diante de um palácio de 
ouro com chão de prata” (1981, p.96). Com isso, a narrativa poeana, 
cujo continente vinha sendo delimitado de forma harmoniosa, ainda 
que não equânime, entre o fantástico e o estranho, com aquele 
mais estruturado e coeso, e este apenas insinuado e perpassante, 
nutre-se de um contingente nitidamente maravilhoso. arriscamos 

22  o título dado por Poe a esse construto ficcional, inserido em “a queda da casa 
de Usher”, não é, de modo algum, ocasional. o que se tem nessa casa, conforme já 
sugerido ao longo do texto, é uma “assembleia de loucos”, constituído em torno dos 
irmãos Usher.
23  Este recurso de dobra metaficcional a que Poe recorre tem sido objeto de 
muitos estudos, que vêm iluminando, sob diferentes óticas, seu emprego em “a 
queda da casa de Usher”. Para não nos afastarmos dos estudiosos brasileiros, vamos 
indicar como possíveis fontes de leitura Regina Pontieri (1998) e marluce Faria de 
melo e Souza e João Cezar de Castro Rocha (2017).
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dizer que Poe pretendeu, com esse procedimento narrativo, oscilar, 
conscientemente, entre possibilidades contíguas de representação 
ficcional do insólito24.

Durante a leitura, que parecia entreter Roderick, chegando ao 
ponto em que Etelredo, o herói de Sir launcelot Canning,

sentindo a chuva nos ombros e temendo o 
desencadear da tempestade, ergueu sua maçã 
e, com repetidos golpes, abriu rapidamente 
caminho nos tabuados da porta para sua 
manopla; e então, empurrando com ela 
firmemente, tanto arrebentou, e fendeu, e 
despedaçou tudo, que o barulho da madeira 
seca e do som oco repercutia alarmando todo a 
floresta (1981, p.95),

o narrador se detém, “pois [...] [lhe] parecia [...] que de alguma parte 
mui distante da casa provinha, indistintamente, aos [...] [seus] ouvidos 
o que poderia ser, na exata similaridade de seu caráter, o eco [...] do 
som verdadeiramente estalante e rachante” (1981, p.95) conforme 
descrito no trecho que acabara de ler. apesar de ele concluir que tal 
“[f]oi, não resta dúvida, somente a coincidência” (1981, p.95), temos, 
com esse procedimento de ordem duplamente metaficcional, um 
prenúncio do que se dará mais à frente na casa de Usher.

o narrador retoma a contação da história de Sir launcelot 
Canning, e mais um diálogo duplamente metaficcional se instaura 
quando:

Etelredo ergueu sua clava e descarregou-a sobre 
a cabeça do dragão, que caiu diante dele e 
lançou seu pestilento suspiro com um berro tão 
horrível e rouco e ao mesmo tempo tão agudo 

24  mesmo sendo óbvio que Poe não poderia ter conhecido as teorias e as críticas 
desenvolvidas e divulgadas no novecentos acerca tríade genológica maravilhoso-
fantástico-estranho, como acabou sendo sistematizada por Todorov (1992), também 
parece óbvio que ele já intuía essa contiguidade composicional em torno da 
tematização do insólito.
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que Etelredo foi obrigado a cobrir os ouvidos 
com as mãos contra o tremendo barulho, que 
igual jamais ouvira (1981, p.96),

e ele torna a parar bruscamente, “com um sentimento de estranho 
espanto, pois não poderia haver dúvida alguma de que neste instante 
[...] tivesse realmente [...] ouvido um som baixo e aparentemente 
distante, mas áspero, prolongado e bem singularmente penetrante 
e rascante” (1981, p.96). logo, ele acaba tomado por espanto e 
extremo horror, mas, ainda incerto de ter ouvido, de fato, aqueles 
sons ou estar sugestionado pela história de Sir launcelot Canning, 
retoma a contação, até o momento em que, diante de Etelredo, um 
escudo de bronze que pendia na parede do castelo, “não espero 
que ele chegasse junto, mas caiu-lhe aos pés sobre o chão argênteo, 
com um retinir reboante e terrível” (1981, p.97).

Percebamos que os episódios naturalmente esperados e 
admitidos na narrativa do maravilhoso, que são contados pelo 
narrador durante sua leitura de “a assembleia dos loucos”, dialogam, 
numa relação de encaixe ou emolduramento, com eventos possíveis 
na história vivida pelas personagens que se encontram na casa de 
Usher. Esses possíveis eventos causam-lhe apreensão, espanto, 
medo, horror, deixando-o, hesitantemente, incerto quanto ao seu 
efetivo acontecimento e à sua natureza. Desse modo, Poe adentra 
outros procedimentos discursivo-textuais do fantástico, ordenando 
a narrativa de forma encaixada ou emoldurada, recurso comum e 
ordinário ao gênero, levando a que se estabeleçam diálogos entre 
os acontecimentos de uma história com a outra, o que promove 
ambiguidades e provoca dúvidas.

agora, paremos nós, não tão bruscamente quanto o narrador 
de “a queda da casa de Usher”, e voltemos ao nosso mote, tomado 
a Todorov: “a queda da casa de Usher” ilustra “um estranho 
próximo ao fantástico” (1992, p.53); nela, “o fantástico encontra-
se definitivamente excluído” (1992, p.55); a explicação sobrenatural 
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que se vai dar aos acontecimentos é “apenas sugerida e não é 
necessário aceitá-la” (1992, p.54)? admitindo-se que não seja 
necessário aceitar a explicação que se vai dar aos eventos insólitos, 
por essa ser apenas sugerida, o fantástico não se encontraria, em 
hipótese alguma, definitivamente excluído de “a queda da casa de 
Usher”, senão que absolutamente presente nela. assim, portanto, 
não ilustraria “um estranho próximo ao fantástico” (1992, p.53), 
mas seria um exemplar do gênero. Para, contudo, entender-se 
que “a queda da casa de Usher” esteja subscrita ao estranho ou, 
mesmo, ao fantástico-estranho – o que não faz com que ela se 
prive definitivamente do fantástico –, há que se aceitar a explicação 
sobrenatural que se vai dar aos acontecimentos insólitos, embora 
não se a confirme com o recurso à figura de autoridade, seja uma 
personagem, seja um documento.

Se, antes, no primeiro corte prenunciador, Roderick perguntava 
ao narrador, “bruscamente, depois de ter olhado em torno de si, 
por alguns instantes, em silêncio” (1981, p.94), se “não o viu? Não o 
viu, então? mas espere! você o verá” (1981, p.94), agora, pergunta-
lhe se “[n]ão o ouves?” (1981, p.97), e o narrador lhe responde 
que “[s]im, ouço-o, e tenho-o ouvido. longamente... longamente... 
muitos minutos, muitas horas, muitos dias tenho-o ouvido, contudo 
não ousava... não ousava falar!” (1981, p.97). E conclui: “Nós a 
pusemos viva na sepultura!” (1981, p.97). a seguir, inter-relaciona o 
acontecido na casa ao contado na história de Sir launcelot Canning, 
promovendo uma clara e explícita intertextualidade. Em desespero, 
pergunta-se para onde fugirá, tem a certeza de que lady madeline 
logo estará dentro do aposento. Pressente-a por trás da porta. 
Brada, seguidamente, louco, louco (1981, p.98).

Repentinamente,

[c]omo se na sobre-humana energia de sua 
fala se tivesse encontrado a potência de um 
encantamento, as enormes e antigas almofadas 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

126

da porta para as quais Usher apontava 
escancararam, imediatamente, suas pesadas 
mandíbulas de ébano. Foi isso obra de furiosa 
rajada, mas, por trás da porta, estava de pé a 
figura elevada e amortalhada de lady madeline 
de Usher. havia sangue sobre suas vestes alvas e 
sinais de uma luta terrível, em todas as partes de 
seu corpo enegrecido. (1981, p.98)

a abertura da porta, sem ter havido ação humana, é atribuída a 
uma furiosa rajada de vento, o que facilmente se justifica pois, 
como sabemos, a noite estava assustadoramente tempestuosa. 
o sangue sobre as claras vestes de lady Madeline e os sinais de 
que tivera travado uma luta terrível, com o seu corpo enegrecido, 
explicariam todo o esforço que empreendera para abrir o caixão 
fechado a pregos e porta de ferro trancada. Dessa forma, toda a 
explicação dada se sustenta, muito facilmente, na lógica racional e 
aristotélica que rege o quotidiano mais comum.

Nesse ínterim, lady madeline dá “um grito profundo e lamentoso” 
(1981, p.98), e cai “pesadamente para frente, sobre seu irmão, e, em 
seus estertores agônicos, violentos e agora finais, arrasta-o para o 
chão, um cadáver, uma vítima dos terrores que ele mesmo antecipara” 
(1981, p.98). Nada disso, porém, é de todo surpreendente, uma vez 
que, mais de uma vez, há, na narrativa, referências à doença que a 
acometia, a catalepsia, bem como seu sepultamento fora adjetivado 
de temporário, justificado pela própria natureza da doença. a cena, 
contudo, causa espanto, horror, medo, desestabilizando a pretensa 
harmonia do mundo objetivo de base, tido por controlável em sua 
experienciação quotidiana. logo, o acontecimento insólito encontra-
se perfeita e racionalmente explicado dentro de uma lógica aceitável 
sem quaisquer dificuldades.

Um derradeiro evento insólito dará fecho à narrativa após a 
assustadora e inconteste morte de lady madeline. apavorado com 
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o sucedido, o narrador foge da mansão, atravessa a velha alameda, 
enquanto “a tempestade lá fora rugia ainda, em todo o seu furor” 
(1981, p.98). Como relata:

De repente, irrompeu ao longo do caminho uma 
luz, estranhei e voltei-me para ver donde podia 
porvir um clarão tão insólito, pois o enorme solar 
e suas sombras eram tudo que havia atrás de 
mim. o clarão era o da lua cheia e cor de sangue, 
que se ia pondo e que agora brilhava vivamente 
atrás daquela fenda, outrora mal perceptível, a 
que me referi antes, partindo do telhado para a 
base do edifício em ziguezague. Enquanto eu a 
olhava, aquela fenda rapidamente se alargou... 
sobreveio uma violenta rajada do turbilhão... o 
inteiro orbe do satélite explodiu imediatamente 
à minha vista... meu cérebro vacilou quando vi 
as possantes parede se desmoronarem... houve 
um longo e tumultuoso estrondo, semelhante 
à voz de mil torrentes... e o pântano profundo 
e lamacento, a meus pés, fechou-se, lúgubre 
e silente, sobre os destroços do “Solar Usher”. 
(1981, p.98)

Fim.

há, inegavelmente, ambiguidades insolúveis nesse episódio, 
pois, a despeito da assustadora tempestade que rugia em todo o 
seu furor, o narrador menciona uma lua cheia, cor de sangue, o que, 
incontestavelmente, se contrapõe à tempestade descrita. Todavia, a 
ambiguidade, instituindo a incerteza, é a mais importante estratégia 
de construção narrativa do fantástico. No que tange, porém, ao 
desmoronamento da mansão, suas observações em relação a uma 
fenda, partindo do telhado para a base do edifício em ziguezague, 
outrora mal perceptível, a que antes já se referira, e que nesse 
momento se alargava rapidamente, são suficientemente lógicas e 
racionais, justificando a queda do solar.
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logo no início da narrativa, ao se aproximar da mansão, o 
narrador assim a descreve:

examinei mais estreitamente o aspecto real 
do edifício. Sua feição dominante parecia 
ser a duma excessiva antiguidade. Fora 
grande o desbotamento produzido pelos 
séculos. Cogumelos miúdos se espalhavam 
por todo o exterior, pendendo das goteiras 
do telhado como uma fina rede emaranhada. 
Tudo isso, porém, estava fora de qualquer 
deterioração incomum. Nenhuma parte da 
alvenaria havia caído e parecia haver uma 
violenta incompatibilidade entre sua perfeita 
consistência de partes e o estado particular 
das pedras esfarinhadas. isto me lembrava 
bastante a especiosa integridade desses velhos 
madeiramentos que durante anos apodrecem 
em alguma adega abandonada, sem serem 
perturbados pelo hálito do vento exterior. além 
deste índice de extensa decadência, porém, 
dava o edifício poucos indícios de fragilidade. 
Talvez o olhar dum observador minucioso 
descobrisse uma fenda mal perceptível que, 
estendendo-se do teto da fachada, ia descendo 
em ziguezague pela parede, até perder-se nas 
soturnas águas do lago. (1981, p.82-83 – grifos 
nossos para realçar aspectos que justificam 
nosso ponto de vista em relação à opção que 
tomamos ao abordar a narrativa)

Como vemos, Poe já antecipara, com as hipóteses explicitadas pelo 
narrador, o desvendamento do que poderia ter vindo a ser o enigma 
final da narrativa, sugerindo causas lógicas e explicáveis para a queda 
do solar dos Usher. Basta que o leitor atento e avisado não deixe 
de retornar a esse início, retomado pelo narrador, quando este, ao 
final, refere-se àquela “fenda, outrora mal perceptível, a que me 
referi antes”. Esse jogo de retomadas e de diálogos intratextuais 
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se repete em toda a narrativa como um dos procedimentos mais 
profícuos adotados por Poe.

Se:

o fantástico se fundamenta essencialmente 
numa hesitação do leitor – um leitor que se 
identifica com a personagem principal – quanto 
à natureza de um acontecimento estranho. Esta 
hesitação pode se resolver seja porque se admite 
que o acontecimento pertence à realidade; seja 
porque se decide que é fruto da imaginação 
ou resultado de uma ilusão; em outros termos, 
pode-se decidir se o acontecimento é ou não é 
(ToDoRov, 1992, p. 165-166),

em “a queda da casa de Usher”, a personagem-narrador não hesita 
em suas explicações seja para o reaparecimento e consequente 
morte derradeira de lady madeline, seja a queda da mansão, 
explicando, lógica e racionalmente, os dois acontecimentos 
notadamente insólitos. a proximidade que este texto tem com 
o gênero fantástico é inegável, em especial pelas estratégias de 
construção narrativas a que Poe recorre, mas seu enfrentamento 
com as dúvidas em torno da manifestação de acontecimentos 
insólitos, que levam à hesitação face à incerteza, é meramente 
superficial, transitório, sempre solúvel.

Finalizando com aquele mesmo mote antes referido por 
duas vezes, optamos por defender que “a queda da casa de 
Usher” é uma narrativa que se inscreve no gênero estranho puro, 
cuja macroestruturação arquitetural de seu mundo possível 
se nutre da composição de imagens muito próprias ao gênero 
fantástico puro, o que a aproxima do fantástico-estranho, mas 
sua efabulação renega o fantástico, filiando-a ao estranho. ao 
tratar dessa narrativa poeana, como acontece em vários outros 
momentos de sua Introdução à literatura fantástica, Todorov se 
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embaralha e (se) confunde. “a queda da casa de Usher” é, de fato 
“uma novela de Edgar Poe que ilustra um estranho próximo ao 
fantástico” (ToDoRov, 1992, p.53), mas não é verdade que “o 
fantástico encontra-se definitivamente excluído de ‘a casa de 
Usher’” (ToDoRov, 1992, p.55), e as explicações dos eventos 
sobrenaturais – se assim podemos caracterizar os tais eventos, 
pois parecem mais insólitos do que sobrenaturais – que são 
dadas não nos parecem apenas sugeridas, senão que afirmadas e 
justificadas, devendo, portanto, serem aceitas.
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O FANTÁSTICO COMO METÁFORA POLÍTICA 
EM “A QUEDA DA CASA DE USHER”

Greicy Pinto Bellin

INTRODUÇÃO

“a queda da casa de Usher”, publicado em 1839, é um dos contos 
mais analisados de Edgar allan Poe, tendo exercido significativa 
ressonância na literatura de fins do século XiX, como se pode 
observar na caracterização do dândi Des Esseintes em Às avessas, 
de J. K. huysmans (1884) e até mesmo no cinema mudo francês 
da década de 1920, como em La Chute de la Maison Usher (1928), 
dirigido por Jean Epstein. Tanto o romance de huysmans quanto 
a adaptação de Epstein circunscrevem-se em uma perspectiva de 
leitura que ou percebe Poe como escritor decadentista, ou associa 
sua figura ao imaginário dos contos góticos e de terror, imaginário 
este importado da literatura europeia. Em prefácio aos Contos do 
Grotesco e do Arabesco ([1840] 2011), Poe declara ter sido acusado 
de “germanismo”, acusação da qual se defende no excerto a seguir:

menciono aqui essas coisas porque sou levado 
a pensar que foi este predomínio do “arabesco” 
em meus contos sérios que levou um ou dois 
críticos a me censurar, muito amigavelmente, por 
algo que lhes aprouve chamar de “germanismo” 
e soturnez. É uma acusação de mau gosto, e 
suas razões não estão bem fundamentadas. 
admitamos por um momento que as “peças 
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de fantasia” aqui apresentadas sejam mesmo 
germânicas, ou o que for. Neste caso, o 
germanismo é “o estado de espírito” de agora. 
amanhã posso ser tudo menos germânico, tal 
como ontem fui qualquer outra coisa. Estes vários 
contos continuam a ser um livro só. meus amigos 
teriam igual razão em censurar um astrônomo 
por excesso de astronomia ou um autor ético 
por tratar demais da moral. mas a verdade é 
que, salvo uma única exceção, em nenhuma 
destas histórias o estudioso reconhecerá as 
características próprias daquela espécie de 
pseudohorror que aprendemos a chamar de 
germânico, sem outra razão melhor a não ser 
porque alguns dos nomes menores da literatura 
alemã passaram a ser identificados com sua 
tolice. Se o terror é a tese em muitas criações 
minhas, digo que o terror não é da alemanha, e 
sim da alma – que eu deduzi este terror apenas 
de suas fontes legítimas e o conduzi apenas a 
seus legítimos resultados. ([1840] 2011, p.109)

Na visão do escritor, o germanismo correspondia a um 
“pseudohorror”, isto é, a um horror produzido por uma experiência 
europeia que nenhuma relação possuía com a experiência de um 
escritor norte-americano, daí a ideia de que “o terror não é da 
alemanha, e sim da alma”. É com base nesta ideia que proponho, 
no presente artigo, uma leitura de “a queda da casa de Usher” 
como metáfora política que reflete os anseios relativos à presença 
do modelo europeu e, por consequência, à constituição de uma 
identidade nacional na literatura dos Estados Unidos à época de Poe, 
tendo como base os estudos de Remo Ceserani sobre o fantástico 
como instrumento de crítica e de exploração de “novos aspectos 
da vida, que não haviam sido explorados diretamente porque ainda 
eram representados por um modelo cultural que ainda não havia 
sido posto em questão” (CESERaNi, 2006, p.100). Cabe salientar que 
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o termo “política” não será empregado com conotação ideológica 
e/ou partidária, e sim como acepção que dá conta das relações 
de poder estabelecidas entre Europa e nação norte-americana 
no século XiX, as quais impactaram substancialmente a produção 
literária de Poe.

Estudos recentes, entre eles o de John Carlos Rowe (1992) e 
Terence Whalen (1999), ambos incluídos em The Selected Writings 
of Edgar Allan Poe, organizado por Gary Richard Thompson em 
2004, procuram estabelecer uma relação entre os textos do 
escritor e a conjuntura social de seu tempo, marcada pelas tensões 
que antecedem a Guerra Civil, pela escravidão nos estados do Sul 
e pela busca de uma identidade nacional para a literatura norte-
americana. os ensaios críticos de Poe, publicados na imprensa 
periódica, revelam um escritor altamente consciente dos entraves 
que marcavam sua produção literária e também sua atuação no 
mercado editorial, do qual dependia para garantir a sobrevivência 
de uma família pobre marcada pela doença crônica de sua esposa 
e pelas suas próprias crises de alcoolismo. a problemática mais 
relevante que emerge destes escritos diz respeito à imitação dos 
modelos literários europeus e sua intermediação na formação 
dos juízos de valor que viriam a formar o cânone da literatura dos 
Estados Unidos, conforme o trecho a seguir, retirado de “letter to 
B”, publicado no periódico Southern Literary Messenger em 1836:

You are aware of the great barrier in the path 
of an american writer. he is read, if at all, in 
preference to the combined and established 
wit of the world. i say established; for it is with 
literature as with law or empire – an established 
name is an estate in tenure, or a throne in 
possession. Besides, one might suppose that 
books, like their authors, improve by travel – 
their having crossed the sea is, with us, so great 
a distinction. our antiquaries abandon time for 
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distance; our very fops glance from the binding 
to the bottom the title-page, where the mystic 
characters which spell london, Paris, or Genoa, 
are precisely so many letters of recommendation. 
(PoE, 2004, p.589)

Poe deixa claro que a legitimação do escritor norte-
americano de sua época dependia da intermediação europeia, 
em uma afirmação que funciona como previsão inadvertida do 
que aconteceria com ele mesmo muitos anos depois, tendo em 
vista que sua obra só chegou até a américa latina por conta das 
traduções de Baudelaire para o francês. ainda em Letter to B, o 
escritor cita a leitura de Shakespeare nos Estados Unidos a fim de 
exemplificar este problema:

a fool, for example, thinks Shakespeare a 
great poet – yet the fool has never read 
Shakespeare. But the fool’s neighbor (…) asserts 
that Shakespeare is a great poet – the fool 
believes him, and henceforward his opinion. 
This neighbor’s own opinion has, in like manner, 
been adopted from one above him, and so, 
ascendingly, to a few gifted individuals, who 
kneel around the summit, beholding, face to 
face, the master spirit who stands upon the 
pinnacle. (PoE Apud ThomPSoN, 2004, p.589)

a crítica da imitação e da intermediação europeia não implicou, 
contudo, na concordância de Poe com o nacionalismo ufanista 
dos escritores seus contemporâneos. Prova disso é a crítica, 
em “Exordium to Critical Notices”, a um nacionalismo que não 
correspondia a um desejo real de emancipar a literatura e sim, a 
uma manifestação irrefletida de fuga às ideias europeias:

Time was when we imported our decisions from 
the mother country. For many years we enacted 
a perfect farce of subservience to the dicta of 
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Great Britain. at last a revulsion of feeling, 
with self-disgust, necessarily ensued. Urged by 
these, we plunged into the opposite extreme. 
in throwing totally off that “authority”, whose 
voice had so long being so sacred, we even 
surpassed, and by much, our original folly. But 
the watchword now was, “a national literature!” 
– as if any true literature could be “national” 
– as if the world at large were not the only 
proper stage for the literary histrio […] we found 
themselves daily in the paradoxical dilemma of 
liking, or pretending to like, a stupid book the 
better because (sure enough) its stupidity was of 
our own growth, and discussed our own affairs. 
(PoE Apud ThomPSoN, 2004, p.632)

Poe acreditava que toda e qualquer manifestação da cor local 
sinalizava a arrogância de uma jovem literatura buscando pela 
identidade nacional, em uma tentativa imatura e intempestiva de 
superar a subserviência aos modelos europeus:

We are becoming boisterous and arrogant in the 
pride of a too speedily assumed literary freedom. 
We throw off, with the most presumptuous and 
unmeaning hauteur, all deference whatever 
to foreign opinion – we forget, in the puerile 
inflation of vanity, that the world is the true 
theatre of the biblical histrio – we get up a hue 
and cry about the necessity of encouraging 
native writers of merit – we blindly fancy that 
we can accomplish this by indiscriminate puffing 
of good, bad, and indifferent, without taking 
the trouble to consider that what we choose 
to denominate encouragement is thus, by its 
general application, rendered precisely the 
reverse. (PoE Apud ThomPSoN, 2004, p.605)

a literatura norte-americana, desta forma, carecia de 
identidade, o que não significava, no entanto, que devesse se 
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submeter a uma mistificação criada pelo nacionalismo. o próximo 
excerto é ainda mais contundente no que diz respeito a este 
nacionalismo, tocando em questões relativas à qualidade literária:

in a word, so far from being ashamed of the many 
disgraceful literary failures to which our own 
inordinate vanities and misapplied patriotism 
have lately given birth, and so far from deeply 
lamenting that these daily puerilities are of home 
manufacture, we adhere pertinaciously to our 
original blindly conceived idea, and thus often 
find ourselves involved in the gross paradox of 
liking a stupid book the better, because, sure 
enough, its stupidity is american. (PoE Apud 
ThomPSoN 2004, p.605)

Poe afirmava, em outras palavras, que a literatura norte-
americana oscilava entre os extremos de cópia do modelo europeu 
e afirmação ufanista de nacionalidade, sendo que sua postura em 
relação a este problema pode ser sintetizada na seguinte afirmação 
de Gary Richard Thompson:

as a practicing journalist, Poe fought against the 
literary cliques that promoted inferior regional 
writing, especially those centered around the 
Northern periodicals. he defended the american 
struggle for literary independence from Europe. 
Yet, at the same time he attacked slavish 
imitation of European models, he opposed the 
excesses of the american literary nationalism 
that forced critics into the dilemma of liking a 
stupid book because at least it represented an 
“american” stupidity. although deeply involved 
in the literary warfare of his times, Poe’s quest 
was to establish a magazine of letters and 
culture freed from petty critical conflicts, social 
prejudice, and the prevailing moral bias of the 
age. (2004, p.14-15.)
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Terence Whalen, por sua vez, afirma que Poe se incomodava 
com o fanatismo que agravava o separatismo cultural entre o 
norte e o sul dos Estados Unidos, uma vez que tal postura impedia 
o acesso dos escritores sulistas ao mercado literário nacional. 
(WhalEN, Apud ThomPSoN, 2004, p.937). Neste sentido, 
Thompson declara que Poe lutava por uma “república nacional das 
letras”, em que “unbiased assessments of contemporary literature 
would become the norm, rather than the current kowtowing to 
regional interests and large commercial publishing hegemonies.” 
(ThomPSoN, 2004, p.32).

Também não se pode deixar de mencionar, neste sentido, a 
famosa contenda contra henry Wadsworth longfellow, em que 
Poe acusou o poeta e professor de harvard de plágio, tendo em 
vista a ambientação do poema Golden Legend na idade Média, 
ao passo que Song of Hiawatha era tido como poema que 
celebrava a identidade nacional norte-americana. o que Poe 
estava colocando, em suma, era um alerta em relação a se rotular 
como nacionalista uma obra que, em sua totalidade, não abarcou 
a representação da nacionalidade norte-americana, em uma 
reivindicação muito semelhante à que faria machado de assis 
em seu famoso artigo “instinto de nacionalidade”, publicado em 
([1873] 2008). o trecho a seguir, de autoria anônima, traz um forte 
questionamento do talento de longfellow, atribuído a seu cargo 
na universidade de harvard e a seu casamento bem-sucedido 
com uma herdeira, questionamentos estes que corroborariam a 
argumentação de Poe:

The poetical reputation of mr. longfellow is, 
no doubt, in some measure well-deserved; but 
it may be questioned whether, without the 
adventitious influence of his social position 
as Professor of Modern languages and Belles 
lettres at harvard, and an access to this influence 
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by marriage with an heiress, he would even have 
acquired his present celebrity – such as he is 
[…] No phrenologist, indeed, would require to 
be told that mr. longfellow was not the man 
of genius his friends would have is to believe 
him – his head giving no indication of ideality. 
(ThomPSoN, 2004, p.663)

o espírito crítico de Poe não estava presente apenas nos 
ensaios publicados nos periódicos. Seus contos e poemas, entre 
eles “o corvo”, além de “a queda da casa de Usher”, também 
revelam, por meio de metáforas e alegorias, uma consciência aguda 
em relação à importação dos modelos estrangeiros e à busca, ainda 
que implícita, pela identidade nacional na literatura dos Estados 
Unidos. amplamente reconhecido como poema gótico, ou como 
poema romântico por excelência, “o corvo” veicula uma alegoria 
da dependência cultural norte-americana em relação aos modelos 
vindos da Europa ou mais especificamente, da inglaterra. o fato 
de vir da noite escura de Plutão, e de pousar no busto de Palas 
atena, aponta para a dimensão metafórica do corvo como um 
representante da tradição que ainda ronda o escritor e também, a 
própria literatura norte-americana:

abro a janela e eis que, em tumulto, a esvoaçar, 
penetra um vulto:

É um corvo hierático e soberbo, egresso de eras 
ancestrais,

Como um fidalgo passa, augusto e, sem nem 
sequer notar meu susto,

adeja e pousa sobre o busto – uma escultura de 
Minerva,

Bem sobre a porta; e se conserva ali, no busto 
de Minerva,

Empoleirado e nada mais. (PoE, 2001, p.896)
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a comparação entre o corvo e um augusto fidalgo corrobora 
a dimensão metafórica de sua figura, bem como sua postura tão 
soberba quanto a de um colonizador europeu desejoso de dominar 
o mais fraco, neste caso, a própria nação norte-americana que é, por 
sua vez, representada na figura do narrador combalido pela morte de 
sua amada lenora. as estrofes finais do poema dão margem a uma 
interpretação segundo a qual a ave seria a representante do poderio 
inglês, o que encontra respaldo em dados históricos segundo os quais 
os corvos da Torre de londres seriam os mantenedores do reinado1:

“Seja isso a nossa despedida!” – ergo-me e grito, 
alma incendiada.

“volta de novo à tempestade, aos negros antros 
infernais!

Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira 
ateste!

Deixa-me só neste ermo agreste! alça teu vôo 
dessa porta!

Retira a garra que me corta o peito e vai-te dessa 
porta!”

E o corvo disse: “Nunca mais!”

E lá ficou! hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, 
horas a fio,

sobre o alvo busto de minerva, inerte, sempre 
em meus umbrais.

No seu olhar medonho e enorme o anjo do mal, 
em sonhos, dorme,

e a luz da lâmpada, disforme, atira ao chão a sua 
sombra.

1  Referência à antiga lei consuetudinária segundo a qual o reinado inglês chegaria 
ao fim caso os corvos fugissem da torre de londres. Tal lei tem origem em um decreto 
de Carlos ii, da inglaterra, que ordenou a presença de seis corvos para proteger o 
reinado após ser informado que este ruiria caso os corvos fossem expulsos no lugar. 
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Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha 
alma; e, presa à sombra,

não há de erguer-se, ai! nunca mais! (PoE, 2001, 
p.899)

a alma do eu-lírico pode ser interpretada como a alma do escritor 
norte-americano que carece de identidade própria e está ainda presa 
à tradição inglesa de forma trágica e inexorável, daí a contundência 
do refrão “nunca mais” como expressão de uma liberdade e de 
uma autonomia que jamais seriam conquistadas se os escritores e 
intelectuais permanecessem imitando o modelo inglês. Sendo assim, 
“o corvo” aborda, ainda que metaforicamente, a situação do escritor 
que, conforme o próprio Poe afirmava em ensaio já citado neste 
artigo, enfrenta grandes barreiras em seu percurso rumo à afirmação 
de identidade própria e livre do simulacro europeu, dilema que 
aparecerá em “a queda da casa de Usher”.

a perspectiva de Remo Ceserani é de fundamental importância 
para esta análise, não apenas por promover a contestação da ideia 
segundo a qual o fantástico deriva da hesitação e da dúvida entre 
real e sobrenatural, mas também por atrelar a literatura fantástica 
a uma dimensão política, conforme explicitado a seguir:

Se a ligação entre a temática romântica – vida 
profunda do eros, frustrações e sublimações 
– e a narrativa fantástica viesse estabelecida e 
provada, a hesitação instilada por esse tipo de 
conto nos leitores não seria mais tanto entre 
uma explicação natural e uma sobrenatural 
dos eventos contados, mas entre uma história 
superficial […] e de uma outra história, mais 
profunda e significativa, que por todo o tempo foi 
indiretamente contada. a presença de elementos 
de paródia e de discussão metanarrativa sobre 
os modos e sobre os códigos da narração parece 
uma indicação e uma sugestão da ambiguidade 
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de toda a operação estratégica: a literatura 
fantástica finge contar uma história para poder 
contar outra. (CESERaNi, 2006, p.102)

a “outra história” contada por “a queda da casa de Usher” 
diz respeito à permanência dos modelos literários europeus na 
literatura norte-americana, sendo que o fantástico funcionaria 
como estratégia discursiva para tratar do problema: “o fantástico 
operou, como todo o verdadeiro e grande modo literário, uma forte 
reconversão do imaginário, ensinou aos escritores caminhos novos 
para capturar significados e explorar experiências, forneceu novas 
estratégias representativas.” (CESERaNi, 2006, p.103). Fundamental 
sobre este aspecto é a tendência, também apontada por Ceserani, 
de “ambientar os acontecimentos em áreas geográficas um pouco 
marginais em relação a uma Europa mais mergulhada nos processos 
da modernidade e da racionalidade científica […]” (CESERaNi, 2006, 
p.103). Tal procedimento é frequente nos contos de Poe, como 
se pode observar em O retrato oval, cujo enredo transcorre nos 
apeninos, em “a máscara da morte rubra” e no conto que será 
analisado no presente artigo, ainda que o narrador não especifique 
exatamente o local onde transcorre a ação. Talvez o recurso a estes 
espaços tenha sido uma das formas encontradas por Poe para 
tematizar e metaforizar a alienação experimentada pelos escritores 
norte-americanos frente à sua própria identidade enquanto 
artistas inseridos em um contexto de imitação ou, pelo menos, de 
predomínio das formas e temas oriundos das literaturas europeias.

“A QUEDA DA CASA DE USHER” E O FANTÁSTICO NA 
BUSCA POR AUTONOMIA LITERÁRIA

o primeiro aspecto merecedor de atenção em “a queda da 
casa de Usher” diz respeito à figura do narrador, o qual poderia 
ser classificado, na famosa tipologia de Norman Friedman (2002) 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

144

como “narrador-testemunha”, isto é, um narrador que não participa 
ativamente da história e a narra de fora, o que o reveste, pelo menos 
a princípio, de uma imparcialidade que o distinguiria de outros tipos 
de narradores:

a testemunha não tem um acesso senão 
ordinário aos estados mentais dos outros; 
logo, sua característica distintiva é que o 
autor renuncia inteiramente à sua onisciência 
em relação a todos os outros personagens 
envolvidos, e escolhe deixar sua testemunha 
contar ao leitor somente aquilo que ele, como 
observador, poderia escolher de maneira 
legítima. À sua disposição o leitor possui apenas 
os pensamentos, sentimentos e percepções do 
narrador-testemunha; e portanto, vê a história 
daquele ponto que poderíamos chamar de 
periferia nômade. (FRiEDmaN, 2002, p.176)

apesar de não se intrometer diretamente na narrativa, o 
que caracterizaria uma imparcialidade, no final das contas o 
narrador-testemunha acaba sendo parcial devido ao seu “acesso 
senão ordinário aos estados mentais dos outros” e à renúncia da 
onisciência, as quais dariam vazão à subjetividade e à conjetura. isto 
é o que se observa com o narrador do conto que iremos analisar, 
o qual, devido à sua ingenuidade, acaba por se tornar uma espécie 
de leitor da história que está relatando, considerando que tenta 
o tempo todo, ler as impressões emanadas pela casa de Usher, 
bem como as atitudes, muitas vezes misteriosas e até mesmo, 
indecifráveis, de Roderick Usher. Trata-se de um narrador que se 
deixa, muitas vezes, se levar pelo mistério e pelo terror suscitados 
pela mansão, o que encontra amplo respaldo na teoria do fantástico 
de remo ceserani:

o conto fantástico envolve fortemente o leitor, 
leva-o para dentro de um mundo a ele familiar, 
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aceitável, pacífico, para depois fazer disparar 
os mecanismos da surpresa, da desorientação, 
do medo: possivelmente um medo percebido 
fisicamente, como ocorre em textos 
pertencentes a outros gêneros e modalidades, 
que são exclusivamente programados para 
suscitar no leitor longos arrepios na espinha, 
contrações, suores. (2006, p.71)

a princípio, nada nos surpreende na narrativa de “a queda da 
casa de Usher”, pois o narrador declara estar indo visitar um amigo 
que não via há muito tempo. No entanto, a proximidade da mansão, 
aliada ao clima pesado, contribuem para alterar este estado de 
coisas, introduzindo, consequentemente, o leitor (e o próprio 
narrador) na esfera do medo e do terror:

Durante todo um pesado, sombrio e silente 
dia outonal, em que as nuvens pairavam 
opressivamente baixas no céu, estive eu 
passeando, sozinho, a cavalo, através de uma 
região do interior, singularmente tristonha, e 
afinal me encontrei, ao caírem as sombras da 
tarde, perto do melancólico Solar de Usher. 
Não sei como foi, mas ao primeiro olhar sobre 
o edifício invadiu-me a alma um sentimento de 
angústia insuportável, digo insuportável porque 
o sentimento não era aliviado por qualquer 
dessas semi-agradáveis, porque poéticas, 
sensações com que a mente recebe comumente 
até mesmo as mais cruéis imagens naturais de 
desolação e terror. (PoE, 2001, p.244)

o conto se inicia com uma epígrafe em francês de um autor 
também de origem francesa, Pierre Jean de Béranger (1780-1857), 
poeta, libretista e autor de letras de canções que se tornaram 
famosas ao longo do período que se seguiu à Revolução Francesa 
e ao fim do império: “Seu coração é um alaúde pendurado; tão 
logo alguém o toca, ressoa.” (PoE, 2001, p.244). vale ressaltar, 
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neste sentido, que a presença francesa é significativa na obra 
de Poe, como se pode observar em Os crimes da rua Morgue e 
Os mistérios de Marie Rogêt, bem como na criação do detetive 
auguste Dupin, cujas aventuras se desenrolam, em sua maioria, em 
Paris. Carole Scheffer-Koros (2018), em estudo recente publicado 
no periódico The Edgar Allan Poe Review, analisa as relações 
entre Poe e Eugene Sue levantando a hipótese de que Mistérios 
de Paris, um dos maiores fenômenos editoriais do século XiX, 
apresentaria uma série de semelhanças com Os mistérios da rua 
Morgue, de forma que se torna difícil afirmar qual escritor teria 
lido o outro primeiro. Não cabe, no espaço deste artigo, discutir 
estas semelhanças, mas o fato é que elas demonstram o vínculo 
entre Poe e a literatura francesa, ainda mais se considerarmos 
a incontestável hegemonia cultural da França no século XiX, na 
visão de Pascale casanova:

a constituição e o reconhecimento universal 
de uma capital literária, ou seja, de um lugar 
para onde convergem ao mesmo tempo a maior 
crença e o maior prestígio literários, resultam 
dos efeitos reais produzidos e suscitados por 
essa crença. Ela existe portanto duas vezes: 
nas representações e na realidade dos efeitos 
mensuráveis que produz. (2002, p.40)

o uso de uma epígrafe em francês para iniciar a narrativa 
poderia ser interpretado não apenas como uma referência à 
centralidade cultural da França no período, mas também como 
metáfora que sintetiza o estado de espírito de Roderick Usher 
e sua irmã madeline, os últimos descendentes de uma família 
aristocrática em decadência. o coração mencionado na epígrafe, o 
qual ressoa quando tocado como um instrumento musical pode ser 
interpretado como a própria mansão de Usher, que esconde vários 
segredos e desperta sensações de profunda angústia do narrador:
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havia um enregelamento, uma tontura, uma 
enfermidade de coração, uma irreparável tristeza 
no pensamento, que nenhum incitamento da 
imaginação podia forçar a transformar-se em 
qualquer coisa de sublime. Que era – parei para 
pensar – que era o que tanto me perturbava 
à contemplação do Solar de Usher? Era um 
mistério inteiramente insolúvel; e eu não podia 
apreender as ideias sombrias que se acumulavam 
em mim ao meditar nisso. Fui forçado a recair 
na conclusão insatisfatória de que, se há, sem 
dúvida, combinações de objetos muito naturais 
que têm o poder de assim influenciar-nos, a 
análise desse poder, contudo, permanece entre 
as considerações além da nossa argúcia. (PoE, 
2001, p.244)

o trecho acima evidencia a importância do espaço na narrativa, 
bem como o poder exercido por este espaço na psique do narrador 
e a referência ao fantástico na constatação de que a análise deste 
poder ultrapassa a argúcia humana. o transcorrer da narrativa irá 
mostrar que a mansão mimetiza a decadência do próprio clã dos 
Usher, uma família aristocrática, conforme a descrição do narrador:

Embora quando crianças tivéssemos sido 
companheiros íntimos, eu, na verdade, conhecia 
pouco meu amigo. Sua reserva sempre fora 
excessiva e constante. Sabia, contudo, que sua 
família, das mais antigas, se tornara notada 
desde tempos imemoriais por uma particular 
sensibilidade de temperamento, manifestando-
se, através de longas eras, em muitas obras de 
arte exaltada e, ultimamente, evidenciando-se 
em repetidas ações de caridade munificente, 
embora discreta, assim como uma intensa paixão 
pelas sutilezas, talvez mesmo mais do que pelas 
belezas ortodoxas e facilmente reconhecíveis, 
da ciência musical. Eu conhecia, também, o 
fato, muito digno de nota, de que do tronco da 
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família Usher, apesar de sua nobre antiguidade, 
jamais brotara, em qualquer época, um ramo 
duradouro; em outras palavras, a família inteira 
só se perpetuava por descendência direta e 
assim permanecera sempre, com variações 
muito efêmeras e sem importância. Era essa 
deficiência [...] talvez, de um ramo colateral, e a 
consequente transmissão em linha direta de pai 
para filho, do nome e do patrimônio, que afinal 
tanto identificaram ambos, a ponto de dissolver o 
título original do domínio na estranha e equívoca 
denominação de “Solar de Usher”, denominação 
que parecia incluir, na mente dos camponeses 
que a usavam, tanto a família quanto a mansão 
familiar. (PoE, 2001, p.245)

o excerto deixa clara a existência de uma sensibilidade 
artística peculiar, além da fragilidade dos membros da família e da 
antiguidade do clã que se perpetuava em descendência direta. Todas 
estas características apontam para as antigas famílias aristocráticas 
europeias, ainda que, conforme já explicitado, o narrador não 
informe o local onde a história se passa, e para a consanguinidade 
destas famílias, vista pelo narrador como uma “deficiência”. a ideia 
de decadência aristocrática relacionada ao continente europeu é, 
portanto, evidente, e neste sentido é importante considerar que os 
Estados Unidos, enquanto nação bem mais jovem do que a França, 
a Espanha ou a inglaterra, e cuja independência fora proclamada 
em 1776, não possuía aristocracia, o que é constatado pelo próprio 
Poe no ensaio “Filosofia do mobiliário”:

Não temos uma aristocracia de sangue e tendo, 
portanto, como coisa natural, e na verdade 
inevitável, criado para nós uma aristocracia de 
dólares, a ostentação da riqueza tomou aqui o 
lugar e desempenhou a tarefa da ostentação 
heráldica nos países monárquicos. (2001, p.1004).



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

149

assim sendo, pode-se afirmar que Poe parte de um contexto 
aristocrático europeu associado à destruição de um espaço e à 
decadência de uma estirpe. a descrição da mansão não deixa 
dúvidas quanto a isso:

Desembaraçando o espírito do que devia ter 
sido um sonho, examinei mais estreitamente o 
aspecto real do edifício. Sua feição dominante 
parecia ser a duma excessiva antiguidade. Fora 
grande o desbotamento produzido pelos séculos. 
Cogumelos miúdos se espalhavam por todo o 
exterior, pendendo das goteiras do telhado como 
uma fina rede emaranhada. Tudo isso, porém, 
estava fora de qualquer deterioração incomum. 
Nenhuma parte da alvenaria havia caído e 
parecia haver uma violenta incompatibilidade 
entre sua perfeita consistência de partes e o 
estado particular das pedras esfarinhadas. isto 
me lembrava bastante a especiosa integridade 
desses velhos madeiramentos que durante 
muitos anos apodreceram em alguma adega 
abandonada, sem serem perturbados pelo 
hálito do vento exterior. além deste índice de 
extensa decadência, porém, dava o edifício 
poucos indícios de fragilidade. Talvez o olhar 
dum observador minucioso descobrisse uma 
fenda mal perceptível que, estendendo-se do 
teto da fachada, ia descendo em ziguezague pela 
parede, até perder-se nas soturnas águas do 
lago. (PoE, 2001, p.246)

É notável a ambiguidade na descrição da casa, que chama 
atenção pela sua antiguidade e, ao mesmo tempo, pela pouca 
fragilidade da alvenaria, expressa na fenda quase imperceptível 
a qual apenas um observador minucioso poderia identificar. 
observa-se a reprodução da atmosfera do gótico europeu, bem 
como a ideia de simbiose entre a mansão e o clã dos Usher, de 
maneira que podemos citar esta passagem de A poética do espaço, 
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de Gaston Bachelard, para referendar uma leitura simbólica e 
metafórica da casa:

a casa é um corpo de imagens que dão ao homem 
razões ou ilusões de estabilidade. Reimaginamos 
constantemente sua realidade: distinguir todas 
as imagens seria revelar a alma da casa; seria 
desenvolver uma verdadeira psicologia da casa.

Para pôr em ordem essas imagens, é preciso, 
acreditamos, enfocar dois temas principais de 
ligação:

1) a casa é imaginada como um ser vertical. 
Ela se eleva. Ela se diferencia no sentido de 
sua verticalidade. É um dos apelos à nossa 
consciência de verticalidade.

2) a casa é imaginada como um ser concentrado. 
Ela nos convida a uma consciência de 
centralidade. (BaChElaRD, 1992, p.208)

a casa pode ser também, metáfora do país onde nascemos, 
ou seja, a própria nação. No caso do conto analisado, e levando 
estas ideias em consideração, a casa representaria a Europa, antiga 
e decadente, mas ainda conservando um certo esplendor e um 
inegável poder de atração sobre o narrador e sobre as pessoas que 
residem dentro dela. ao mesmo tempo, a casa poderia representar 
a própria nação norte-americana reproduzindo o modelo europeu, 
em estratégia semelhante à utilizada no conto “o homem das 
multidões”, em que Poe ambienta a narrativa em londres a fim 
de representar a dependência dos Estados Unidos em relação ao 
modelo de modernidade importado da Europa, como se pode 
observar na ironia do narrador ao realizar uma comparação entre 
os dois países no excerto a seguir:

a rua era estreita e comprida e o homem 
andou por ela quase uma hora, durante a 
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qual os transeuntes tinham gradualmente 
diminuído, chegando quase ao número que se 
vê comumente, à tarde, na Broadway, perto 
do parque (tão enorme é a diferença que há 
entre uma multidão em londres e a da mais 
frequentada cidade americana). (2001, p.396)

Retornando à descrição da casa de Usher, vale ressaltar que 
a abóbada do vestíbulo é descrita como “gótica”, o que reforça a 
associação com o gótico europeu, corroborada pelos elementos 
decorativos presentes neste mesmo vestíbulo: “as esculturas dos 
forros, as sombrias tapeçarias das paredes, a negrura de ébano dos 
soalhos e os fantasmagóricos troféus de armas que tilintavam à 
minha passagem precipitada [...]” (PoE, 2001, p.246). o mobiliário 
do aposento onde entra o narrador, por sua vez, é descrito como 
“profuso, desconfortável, antigo e desconjuntado” (PoE, 2001, 
p.247). Trata-se, portanto, de um ambiente caracterizado pela 
antiguidade excessiva que remetia, no contexto da época, à 
imitação europeia, associação esta que aparece no já citado A 
filosofia do mobiliário mais especificamente na constatação de 
que os europeus possuíam um estilo próprio de decoração que 
seria imitado pelos americanos: “o povo quer imitar os nobres, e 
o resultado é uma completa difusão do gosto conveniente.” (2001, 
p.1004). a constatação aponta para a falta de identidade própria 
de uma cultura forjada com base na imitação, e que havia elegido 
a “conta corrente” como “brasão da aristocracia” (p.1004), o que 
reforçaria a leitura segundo a qual a casa seria a representação da 
nação norte-americana imitando o padrão aristocrático europeu.

a descrição da aparência física de Roderick Usher é motivo de 
grande surpresa para o narrador, além de corroborar a decadência 
do espaço onde o personagem está inserido:

Uma compleição cadavérica; um olhar 
amplo, líquido e luminoso, além de qualquer 
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comparação; lábios um tanto finos e muito 
pálidos, mas de uma curva extraordinariamente 
bela; nariz de delicado modelo hebraico, mas 
com uma amplidão de narinas incomum em 
tais formas; um queixo finamente modelado, 
denunciando, na sua falta de proeminência, 
a falta de energia moral; cabelos de mais 
tenuidade e maciez que fios de aranha; tais 
feições e um desenvolvimento frontal excessivo, 
acima das regiões das têmporas, compunham 
uma fisionomia que dificilmente se olvidava. E 
agora, pelo simples exagero dos característicos 
dominantes desses traços e da dança que não 
reconheci logo com quem falava. a lividez agora 
cadavérica da pele e o brilho sobrenatural do 
olhar, principalmente, me deixaram atônito e 
mesmo horrorizado. Também o cabelo sedoso 
crescera à vontade, sem limites; e como ele, na 
sua tessitura de aranhol, mais flutuava do que 
caía em torno da face, eu não podia, mesmo 
com esforço, ligar sua aparência estranha com a 
simples ideia de humanidade (PoE, 2001, p.247)

a aparência de Usher é quase sobrenatural, denotando falta de 
vigor físico e até mesmo, feminilidade, em uma antecipação de Des 
Esseintes, o herói de Às avessas, de J. K. hyusmans, que confessa 
ter se inspirado em Poe para criar seu romance. a fragilidade de 
Usher, ao mimetizar a decadência da mansão, reforça a já apontada 
simbiose entre o personagem e o espaço onde este se insere. Usher 
é também presa de fortes perturbações nervosas, as quais apontam 
para a hipersensibilidade de sua linhagem familiar:

impressionou-me logo certa incoerência nas 
maneiras de meu amigo, certa inconsistência; 
e logo verifiquei que isso nascia de uma série 
de lutas fracas e fúteis para dominar uma 
perturbação habitual, uma excessiva agitação 
nervosa. Na verdade, eu me achava preparado 
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para encontrar algo desta natureza, não só 
pela carta dele como por certas recordações 
de fatos infantis e por conclusões derivadas 
de sua conformação física e temperamento 
especiais. Seu modo de agir era alternadamente 
vivo e indolente. Sua voz variava, rapidamente, 
de uma indecisão trêmula (quando a energia 
animal parecia inteiramente ausente) àquela 
espécie de concisão enérgica, àquela abrupta, 
pesada, pausada e cavernosa enunciação, 
àquela pronúncia carregada, equilibrada e de 
modulação guturalmente perfeita que se pode 
observar no ébrio contumaz ou no irremediável 
fumador de ópio durante os períodos de sua 
mais intensa excitação. (PoE, 2001, p.248)

o narrador descobre que Usher “era um escravo agrilhoado 
a uma espécie anômala de terror” (PoE, 2001, p.248). o medo é 
caracterizado como o “fantasma lúgubre” que o acompanha, um 
produto de “impressões supersticiosas” acerca do local onde vive. 
É possível identificar, neste ponto da narrativa, a introdução do 
elemento fantástico no sentido de reforçar o terror causado pela 
arquitetura da mansão decadente, ocasionando a sensação de 
hesitação da qual fala Todorov (1970) em Introdução à literatura 
fantástica. Na percepção de Remo Ceserani, Usher seria o típico 
personagem do conto fantástico, pois não conhece “nenhum 
equilíbrio entre a mente e os sentidos”, e é “frequentemente 
atormentado por fixações e obsessões.” (2006, p.92). as descrições 
dos aspectos físico e psíquico da personalidade de Usher apontam, 
como será confirmado no desenrolar da narrativa, para uma 
europeização do personagem, daí sua frequente associação aos 
heróis da ficção romântica e simbolista europeia, bem como à 
figura do dândi que se popularizaria com as traduções de Charles 
Baudelaire da obra de Poe para a língua francesa. a romantização 
da figura de Usher encontra respaldo em seu forte vínculo com 
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a figura da irmã madeline, cuja doença estaria causando a sua 
própria, conforme o excerto a seguir:

Ele admitia, porém, embora com hesitação, 
que muito da melancolia peculiar que assim 
o afligia podia rastrear-se até uma origem 
mais natural e bem mais admissível: a doença 
severa e prolongada, a morte – aparentemente 
a aproximar-se – de uma irmã ternamente 
amada, sua única companhia durante longos 
anos, sua última e única parenta na terra. “o 
falecimento dela – dizia ele, com amargura que 
nunca poderei esquecer – deixá-lo-ia (a ele, 
o desesperançado e frágil) como o último da 
antiga raça dos Ushers.” Enquanto ele falava, 
lady madeline (pois era assim chamada) passou 
lentamente para uma parte recuada do aposento 
e, sem ter notado minha presença, desapareceu. 
olhei-a com extremo espanto não destituído 
de medo. E contudo achava impossível dar-
me conta de tais sentimentos. Uma sensação 
de estupor me oprimia, enquanto meus olhos 
acompanhavam seus passos que se afastavam. 
Quando afinal se fechou sobre ela uma porta, 
meu olhar buscou [...] a fisionomia do irmão. mas 
ele havia mergulhado a face nas mãos e apenas 
pude perceber que uma palidez bem maior do 
que a habitual se havia espalhado sobre os dedos 
emagrecidos, através dos quais se filtravam 
lágrimas apaixonadas. (PoE, 2001, p.248-249)

a presença de madeline é causadora de profundo terror, o 
que reforça o componente fantástico da narrativa, assim como a 
fragilidade do personagem masculino, totalmente dominado pelo 
pavor ocasionado pela doença da irmã. a presença de alguém 
tão parecido com o narrador evocaria, na perspectiva de Remo 
Ceserani, o duplo característico do fantástico, especialmente 
considerando que:
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no fantástico, o tema é fortemente interiorizado, 
e ligado à vida da consciência, das suas fixações 
e projeções. o tema, nos textos fantásticos, 
se torna mais complexo e se enriquece, por 
meio de uma profunda aplicação dos motivos 
do retrato, do espelho, das muitas refrações 
da imagem humana, da duplicação obscura 
que cada indivíduo joga para trás de si, na sua 
sombra. os textos fantásticos agridem a unidade 
da subjetividade e da personalidade humana, 
procuram colocá-la em crise [...]. (CESERaNi, 
2006, p.83)

Podemos, assim, considerar madeline como o duplo de Usher, 
como uma projeção de sua consciência e vice-versa. há que se 
apontar, ainda, para a centralidade, na literatura do século XiX, 
da representação da personagem feminina jovem, bela, doente 
e morta, representação esta recorrente na obra de Poe, como 
comprovam os contos “o gato preto”, “Berenice”, “ligeia” e “o 
retrato oval”, entre outros. É possível, neste sentido, observar 
a existência de um macabro círculo vicioso de dependência em 
que Usher adoece a irmã e vice-versa, tendo em vista a herança 
genética do mal do qual padecem e o poder exercido pelo ambiente 
na confirmação deste mal:

a doença de lady madeline tinha por muito 
tempo zombado da habilidade de seus médicos. 
Uma apatia fixa, um esgotamento gradual 
de sua pessoa e crises frequentes, embora 
transitórias, de caráter parcialmente cataléptico 
eram os insólitos sintomas. até ali tinha ela 
suportado bravamente o peso de sua doença e 
não quisera ir para a cama; mas, ao fim da noite 
de minha chegada à casa, ela sucumbiu [...] ao 
poder esmagador do flagelo; e eu soube que o 
olhar que havia lançado sobre ela seria assim, 
provavelmente, o último e que não mais veria 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

156

aquela mulher, pelo menos enquanto estivesse 
viva. (PoE, 2001, p.249)

a arte aparece como uma válvula de escape para as aflições 
de Usher e, consequentemente, do próprio narrador, que se 
sente oprimido dentro da mansão. a presença da arte europeia é 
inegável e se faz sentir por meio da referência a Johann heinrich 
Fuseli (1742-1825), pintor suíço radicado na inglaterra, e cuja 
pintura era marcada pelo aspecto passional, o que é corroborado 
pela seguinte citação:

Para mim [...] erguia-se das puras abstrações que 
o hipocondríaco se esforçava por lançar na tela 
um terror de intensidade intolerável, do qual 
nem a sombra eu jamais senti na contemplação 
dos devaneios de Fuseli, certamente brilhantes, 
embora demasiado concretos. (PoE, 2001, p.250)

a biblioteca de Usher é também permeada por referências 
europeias, entre elas maquiavel, holberg, Swedenborg, Flud, Tieck, 
“livros que durante anos tinham formado não pequena parte da 
existência mental do inválido [...] de perfeito acordo com esse 
caráter de visionário.” (PoE, 2001, p.251). É importante ressaltar 
a fascinação do protagonista por um dos exemplares de sua 
biblioteca, um “livro excessivamente raro e curioso, um in quarto 
gótico – manual duma igreja esquecida – Vigiliae Mortuorum 
Secundum Chorum Eclesiae Maguntinae.” (2001, p.252). o título 
do livro reforça a atmosfera gótica da narrativa, pois é um livro 
católico destinado a fazer vigília aos mortos, prenunciando algo que 
o próprio Usher e o narrador irão fazer quando se constata a morte 
de Madeline.

o que se pode afirmar, com base no exposto até agora, é que 
a sensibilidade de Usher é toda forjada em ideias e referências 
europeias, expressas seja na admiração pela pintura e pela literatura 
produzida no continente europeu, seja na referência, ainda que 
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implícita, a Chemical essays, tratado de química escrito pelo 
inglês Richard Watson (1737-1816), bispo de landalff, em 1781. o 
tratado versava sobre a “sensitividade de todos os seres vegetais”, 
opinião esta com a qual Usher concordava, e que, o narrador vem a 
descobrir, possuía relação direta com seu estado de espírito e seu 
vínculo com a mansão:

Esta crença [...] estava ligada [...] às cinzentas 
pedras do lar de seus antepassados. as condições 
da sensitividade tinham sido aqui, imaginava ele, 
realizadas pelo método de colocação dessas 
pedras na ordem de seu arranjo, bem como 
na dos muitos fungos que as revestiam e das 
árvores mortas que se erguiam em redor, mas, 
acima de tudo, na longa e imperturbada duração 
deste arranjo e em sua reduplicação nas águas 
dormentes do lago. a prova [...] da sensitividade 
– haveria de ver-se, dizia ele [...] na gradual ainda 
que incerta condensação duma atmosfera que 
lhes era própria, em torno das águas e dos muros. 
o resultado era discernível, acrescentava ele, 
naquela influência silenciosa, embora importuna 
e terrível, que durante séculos tinha moldado os 
destinos de sua família, e fizera dele, tal como 
agora o via, o que ele era. (PoE, 2001, p.251)

observa-se que Usher lança mão de uma teoria europeia, 
adquirida a partir da leitura de livros em sua biblioteca, para explicar 
a situação de decadência da casa e a sua própria decadência, o que 
reforça a europeização de sua sensibilidade e de sua personalidade. 
Tal europeização, associada à arquitetura da casa, tem impactos 
inegáveis em seu estado de espírito, reforçando a morbidez, 
a alienação e a opressão em que o personagem vive. Pode-se 
afirmar, portanto, que o apego a elementos europeus o adoece e 
o escraviza, de forma que as crenças interiores são projetadas no 
mundo exterior. Entre estas crenças está aquela relacionada ao 
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livro em latim, pois, quando percebe que madeline não mais vivia, 
Usher decide manter o cadáver da irmã em uma adega dentro da 
mansão, colocando em prática a ideia de vigília aos mortos:

a pedido de Usher, ajudei-o pessoalmente nos 
arranjos para o sepultamento temporário. Tendo 
sido o corpo metido dentro do caixão, nós dois 
sozinhos levamo-lo para seu lugar de repouso. 
a adega na qual o colocamos (e que estivera 
tanto tempo fechada que nossas tochas semi-
amortecidas na sua atmosfera sufocante não 
nos permitiam um exame melhor do local) era 
pequena, úmida e sem nenhuma entrada para 
luz; achava-se a grande profundidade, logo 
abaixo daquela parte do edifício em que se 
encontrava meu próprio quarto de dormir. Tinha 
sido utilizada, ao que parece, em remotos tempos 
feudais, para os péssimos fins de calabouço e, 
em dias recentes, como paiol de pólvora ou de 
alguma outra substância altamente inflamável, 
pois uma parte do chão e todo o interior duma 
longa arcada por onde havíamos passado 
estavam cuidadosamente revestidos de cobre. 
(PoE, 2001, p.252)

a informação de que a adega havia sido usada em tempos 
feudais remete para além da noção de claustrofobia exaustivamente 
analisada em “a queda da casa de Usher”, à própria Europa, o que 
é de especial relevância na narrativa, pois reforça, novamente, a 
associação da casa com elementos europeus. o ato de manter o 
cadáver de madeline em uma adega que havia sido usada como 
masmorra é representativo do apego de Usher em relação à irmã 
e, principalmente, em relação ao passado medieval representado 
por este espaço, o que nos leva à conclusão de que os dois jovens 
irmãos são prisioneiros deste passado, o qual, apesar de fazer parte 
da tradição familiar, não foi efetivamente vivido por eles. o vínculo 
entre Usher e a irmã, bem como a ideia de uma morte em vida, 
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torna-se claro na passagem a seguir, na qual o narrador se detém na 
observação do cadáver da moça:

Tendo depositado nosso fúnebre fardo, sobre 
cavaletes, naquele horrendo lugar, desviamos 
em parte a tampa ainda não pregada do 
caixão, e contemplamos o rosto do cadáver. 
Uma semelhança chocante entre o irmão e 
a irmã deteve então, em primeiro lugar, a 
minha atenção; e Usher, adivinhando, talvez, 
meus pensamentos, murmurou umas poucas 
palavras, pelas quais vim a saber que a morta 
e ele tinham sido gêmeos e que afinidades, 
duma natureza mal inteligível, sempre haviam 
existido entre eles. Nossos olhares, porém, 
não descansaram muito tempo sobre a morta, 
pois não a podíamos contemplar sem temor. a 
doença que assim levara ao túmulo a senhora, 
em plenitude de sua mocidade, havia deixado, 
como sempre acontece em todas as moléstias de 
caráter estritamente cataléptico, a ironia duma 
fraca coloração no seio e na face, e nos lábios 
aquele sorriso desconfiadamente hesitante, tão 
terrível na morte. Fechamos e pregamos a tampa 
e, depois de havermos prendido a porta de ferro, 
retomamos, com lassidão, o caminho de volta 
para os aposentos, pouco menos sombrios, da 
parte superior da casa. (PoE, 2001, p.252-253)

a noção de que “afinidades duma natureza mal inteligível” 
existiam entre Usher e madeline aponta para o incesto e, 
consequentemente, para a consanguinidade existente entre famílias 
aristocráticas europeias, confirmando, mais uma vez, a existência 
de um simulacro europeu que permeia e adoece as relações entre o 
jovem casal de irmãos, os quais o narrador descobre serem gêmeos. 
a ironia também se faz sentir na constatação de que madeline 
sorria mesmo estando morta, apontando para uma ambiguidade 
que seria característica do fantástico, conforme Remo Ceserani:
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a presença frequente, na literatura fantástica, 
de elementos [...] de humor e leve comédia 
são provavelmente sinais importantes. Eles nos 
dizem, pelo menos, que a literatura fantástica 
não pode ser reduzida a uma simples operação 
retórica e linguística, mas trata-se – como 
sempre ocorre quanto tratamos com elementos 
de ambiguidade e com o cômico – de algo que 
afunda suas raízes nas mais profundas camadas 
de significado e toca a vida dos instintos, das 
paixões humanas, dos sonhos, das aspirações. 
(2006, p.100)

o afundar nas “mais profundas camadas de significado” 
remeteria ao significado político de “a queda da casa de Usher”, 
expresso no dilema dos jovens, no caso Usher e sua irmã, que vivem 
presos em um velho mundo europeu, simbolizado pela casa e sua 
antiguidade, bem como pela morbidez de um estado de espírito 
que conduz à total desintegração psicológica e, por consequência, à 
morte. o sorriso mórbido de madeline é indicativo de que a história 
da família não se encerra com sua morte, pelo contrário; Usher 
deve segui-la em breve, o que de fato acaba ocorrendo. Também 
relevante para esta análise é a simbologia do porão, o qual, segundo 
Bachelard, simboliza “o ser obscuro da casa, o ser que participa das 
potências subterrâneas.” (1992, p.209). Neste sentido, é importante 
observar que o narrador só se dá conta do forte vínculo entre os 
irmãos no momento em que se encontram no porão, e que a ideia 
de incesto não estava clara antes, corroborando a tese de que o 
porão é o espaço revelador do obscuro e do subterrâneo. Citando 
os contos de Poe, Bachelard prossegue:

o porão é pois a loucura enterrada, dramas 
murados. as narrações dos porões criminais 
deixam na memória marcas indeléveis, marcas a 
que não gostamos de nos referir; quem desejaria 
reler A Barrica de Amontillado? o drama é muito 
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fácil aí, mas explora os medos naturais, medos 
que existem na dupla natureza do homem e da 
casa. (1992, p.210)

observa-se, após o enterro de madeline, uma mudança 
substancial nas atitudes de Usher, o que reforça a ideia de que 
o medo e o terror são causados pela arquitetura da mansão. o 
narrador começa a ser substancialmente afetado pelo estado de 
espírito alterado de seu amigo:

o sono não se aproximou de meu leito, e as 
horas se iam desfazendo, uma a uma. lutei 
para dominar com a razão o nervosismo que de 
mim se apoderava. Tentei levar-me a crer que 
muito, senão tudo aquilo que sentia, se devia à 
impressionante influência da sombria decoração 
do aposento, dos panejamentos negros e em 
farrapos que, forçados ao movimento pelo 
sopro de uma tempestade nascente, ondulavam 
caprichosamente, para lá e para cá, nas paredes, 
frufrulhando, inquietas, junto aos ornatos da 
cama. (PoE, 2001, p.253)

o componente fantástico da descrição é reforçado pela 
tempestade que se aproxima, o que aumenta consideravelmente 
a angústia do narrador. Este começa a ouvir ruídos, “certos sons 
baixos e indefinidos, que vinham por entre as pausas da tempestade, 
a longos intervalos, não sabia eu de onde.” (PoE, 2001, p.254). 
logo ele reconhece a presença de Roderick Usher, o qual aparece 
com “uma espécie de hilaridade louca nos seus olhos, uma histeria 
evidentemente contida em toda a sua atitude” (2001, p.254), o 
que, juntamente com a descrição do clima tempestuoso, reforça a 
atmosfera fantástica da narrativa:

a fúria impetuosa da rajada que entrava quase 
nos elevou do solo. Era, na verdade, uma noite 
tempestuosa, embora asperamente bela, uma 
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noite estranhamente singular, no seu terror e 
na sua beleza. Um turbilhão, aparentemente, 
desencadeara sua força na nossa vizinhança, 
pois havia frequentes e violentas alterações na 
direção do vento e a densidade excessiva das 
nuvens (que pendiam tão baixo como a pesar 
sobre os torreões da casa) não nos impedia de 
perceber a velocidade natural com que elas se 
precipitavam, de todos os pontos, umas contra 
as outras, sem se dissiparem na distância [...] as 
superfícies inferiores das vastas massas de vapor 
agitado, bem como todos os objetos terrestres 
imediatamente em torno de nós, estavam 
cintilando à luz sobrenatural de uma exalação 
gasosa, fracamente luminosa e distintamente 
visível, que pendia em torno da mansão, 
amortalhando-a. (PoE, 2001, p.254)

o prenúncio de morte torna-se visível na ideia de amortalhamento 
da mansão, o que leva o narrador a adotar estratégias para distrair 
Usher. a principal delas é a leitura de Mad Trist, de Sir launcelot 
Canning, história que teria sido inventada por Poe a fim de conferir 
um aspecto mais dramático ao já tenso clímax da narrativa. Não 
era, contudo, o livro favorito do protagonista, devido à “prolixidade 
grosseira” da história, o que encontra respaldo no ímpeto e na 
coragem de Etelredo, o herói principal, cujas características em 
nada combinam com a personalidade de Usher, produto, conforme 
já observamos, do simulacro francês que permeava a cultura do 
século XiX. Tudo indica que Mad Trist é uma narrativa ambientada 
na idade média, o que aponta, novamente, para o despropósito de 
se ter como referência cultural algo que nunca existiu nos Estados 
Unidos. o narrador prossegue a leitura da história, a qual encontra 
sua correspondência com os fatos externos a ela, isto é, o retorno 
de lady madeline do caixão, pois havia sido enterrada ainda com 
vida. há, todavia, um contraponto relevante em relação à história 
de Sir launcelot, uma vez que Etelredo enfrenta e vence o dragão, 
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ao passo que Usher se mostra incapaz de enfrentar a monstruosa 
aparição da morta-viva:

Por trás da porta, estava de pé a figura elevada 
e amortalhada de lady madeline de Usher. havia 
sangue sobre suas vestes alvas e sinais de uma 
luta terrível, em todas as partes de seu corpo 
emagrecido. Durante um instante, permaneceu 
ela, tremendo e vacilando, para lá e para cá, 
no limiar. Depois, com um grito profundo e 
lamentoso, caiu pesadamente para a frente, 
sobre seu irmão, e, em seus estertores agônicos, 
violentos e agora finais, arrastou-o consigo para 
o chão, um cadáver, uma vítima dos terrores que 
ele mesmo antecipara. (PoE, 2001, p.257)

É relevante observar que há uma correlação estreita entre 
o som do berro do dragão na narrativa de Mad Trist e o som do 
grito de madeline retornando do túmulo, permitindo a associação 
entre a irmã de Usher e o animal, com a diferença de que ela não 
consegue ser domada como o dragão, arrastando seu irmão para a 
morte. o contraponto entre a coragem de Etelredo e a fragilidade 
física e emocional de Usher nos remete a uma tensão simbólica 
entre o continente europeu representado pelo herói medieval 
que derrota o dragão, e o continente norte-americano, preso a 
influências europeias que enfraquecem seu espírito, adoecem 
as pessoas ao seu redor o levam à fatal e inexorável destruição. 
o retorno de madeline encontra respaldo na teoria de Ceserani, 
segundo o qual “o ser monstruoso coloca em crise o equilíbrio da 
razão” (CESERaNi, 2006, p.84-85). De fato é isso o que ocorre na 
narrativa de Poe, considerando a alteração substancial do estado 
de espírito do protagonista quando se dá conta de que a irmã havia 
sido enterrada com vida dentro da masmorra. a destruição final, 
por sua vez, é mimetizada pela queda da casa, da qual o narrador, 
por sorte, acaba por escapar, mas que vitima Usher a sua irmã:
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Enquanto eu a olhava, aquela fenda rapidamente 
se alargou... sobreveio uma violenta rajada do 
turbilhão... o inteiro orbe do satélite explodiu 
imediatamente à minha vista... meu cérebro 
vacilou quando vi as possantes paredes se 
desmoronarem... houve um longo e tumultuoso 
estrondar, semelhante à voz de mil torrentes... 
e o pântano profundo e lamacento, a meus pés, 
fechou-se, lúgubre e silentemente, sobre os 
destroços do “Solar de Usher”. (PoE, 2001 p.257)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

a morte de Usher aponta para a falência do artista que procura, 
de forma persistente e incessante, imitar o modelo europeu em 
um contexto literário que clamava pela novidade e pela busca de 
uma identidade própria. Como bem observa o narrador, Roderick 
Usher tornara-se vítima dos terrores que ele mesmo criara, o que 
corrobora a ideia de que o “terror não vem da alemanha, e sim 
da alma”, isto é, a alma norte-americana dependente do modo de 
vida europeu, o qual acaba por causar a derrocada total da ilustre 
estirpe dos Usher.

Na visão de remo ceserani,

o modo fantástico utiliza profundamente as 
potencialidades fantasiosas da linguagem, a sua 
capacidade de carregar de valores plásticos as 
palavras e formar a partir delas uma realidade 
[...] Usada em termos narrativos, transformada 
em procedimento narrativo, a metáfora pode 
permitir aquelas repentinas e inquietantes 
passagens de limite e de fronteira que são 
características fundamentais da narrativa 
fantástica. (2006, p.70-71).

Em “a queda da casa de Usher”, a casa funciona, como já 
explicitado, como metáfora da nação e, porque não dizer, da literatura 
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norte-americana, a qual não poderia se sustentar por longo tempo e 
acabaria se destruindo mediante a persistente imitação dos modelos 
europeus. o próprio Poe, conforme analisamos no presente artigo, 
estava atento a esta questão, tendo lançado mão do fantástico unido a 
uma linguagem metafórica a fim de encenar a experiência política dos 
colonizados, refletindo, com isso, sobre a presença do modelo europeu 
e apontando para a necessidade de buscar uma autonomia cultural e 
literária para os Estados Unidos em sua época.
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CRONOTOPIAS FANTÁSTICAS EM O DIABO 
NO CAMPANÁRIO

Marisa Martins Gama-Khalil

Todo espaço é temporário, nada é reconhecível, 
tudo é descoberta, todas as coisas mudam, 

nada serve como um monumento.

S. Sadler (1996)

Quem lê o poema narrativo “o corvo” percebe o cuidado 
minucioso de seu autor com a construção do espaço, uma vez 
que ele admite que esse elemento narrativo não é tratado como 
uma “mera unidade de lugar” (PoE, 2001, p.918), porém como 
componente fundamental para o desencadeamento do efeito 
do poema. a partir dessa perspectiva assumida, o leitor pode 
compreender como Edgar a. Poe valoriza um elemento ficcional - 
o espaço - muitas vezes trabalhado de modo bastante subalterno 
por vários escritores, os quais reservam a ele tão somente a “mera 
unidade de lugar” e o seu funcionamento por meio das descrições, 
que se prestam muitas vezes a apenas situar as personagens no 
mundo ficcional no qual são planteadas.

Nas narrativas de Poe, as descrições ultrapassam a simples 
função de situar personagens e coisas em um dado espaço; nelas, 
pulsa um efeito quase sempre fundamental para a trama, como 
ocorre, por exemplo, no clássico A queda do solar de Usher (PoE, 
2001), pois todo o mistério e toda a tragédia que acontecem na 
trama já se encontram plasmados na estrutura espacial da casa 
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de Usher, em suas paredes soturnas, em suas janelas vazias que 
se parecem com olhos sinistros. a rachadura da casa metaforiza a 
ferida biológica, social e moral dos seus habitantes. Tudo ali rui, os 
sujeitos, os objetos ... os espaços.

Percebe-se, nesse sentido, a primazia da atenção de Poe 
sobre o espaço em suas narrativas e em seus ensaios, como em 
“a filosofia da composição”, no qual o autor delega importante 
desempenho ao espaço enquanto componente gerador do efeito 
ficcional pretendido, e em “a filosofia do mobiliário”, ensaio em que 
Poe “manifesta o quanto a composição do cenário é fundamental 
para se entender os homens, seus anseios e práticas sociais – na 
ficção ou fora dela” (Gama-Khalil, 2014).

o efeito das narrativas de Poe, via de regra, relaciona-se a 
um acontecimento da ordem do metaempírico ou do insólito, 
e é em função disso que podemos compreender sua inserção no 
modo fantástico. Este se caracteriza por agrupar modalidades 
narrativas diversas que têm como elemento em comum, na visão 
do pesquisador português Filipe Furtado (2011), a presença do 
sobrenatural, mais especificamente, do metaempírico, ou seja, de 
um elemento e/ou acontecimento desestabilizador de certezas, 
transgressor das normas do mundo empírico e por isso se mantém 
inexplicável “na época de produção do texto devido à insuficiência 
de meios de percepção, a desconhecimento dos seus princípios 
ordenadores ou a não terem, afinal, existência objectiva” (FURTaDo, 
2011), sendo, portanto, incognoscível.

Entendo que a noção de insólito é correlata à de metaempírico, 
uma vez que ela relaciona-se à perda de certezas em função de 
trazer como sua base a negação (explícita no prefixo) a algo; é 
aquilo que desmorona a ordem, o estabelecido. Seguindo a 
perspectiva de lenira Covizzi (1978, p.26), o insólito “carrega 
consigo e desperta no leitor o sentimento do inverossímel, 
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incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, incorrigível, 
incrível, inaudito, inusitado, informal”; por isso percebo que ele 
se define pela instauração da perturbação, pela insistência em 
desordenar o que está aparentemente ordenado, ou desvelar 
estranhamentos que se escondem sob a aparência da normalidade 
no cotidiano prosaico.

Termino o ensaio intitulado “o espaço ficcional e a instauração 
do terror nos contos de Poe” com uma afirmação que agora tomo 
mote para o presente estudo: “o insólito necessita do sólido 
para emergir” (Gama-Khalil, 2014), por compreender que tal 
afirmação dará a direção que pretendo estabelecer como centro 
desta discussão: o espaço, e também o tempo, ou melhor, sua 
conjunção, o cronotopo, projeta-se como leitmotif da ambientação 
fantástica de Poe. Na citada afirmação, a partir do trocadilho entre 
insólito e sólido, sugiro que aquilo que é da ordem do impalpável, 
o insólito, materializa-se nos contos de Poe por intermédio 
especialmente de espacialidades, e, no caso do presente estudo, 
demonstrarei que essas espacialidades encontram-se sempre 
imbricadas a temporalidades, compondo o que se compreende 
como cronotopo, a partir dos estudos do teórico russo mikhail 
Bakhtin. Para ilustrar as formulações teóricas e analíticas aqui 
arroladas, tomarei como corpus o conto “o diabo no campanário”1, 
publicado pela primeira vez no Saturday Chronicle and mirror of 
the times em maio de 1839. Explicitarei que, mediante o tecer 
de diversas cronotopias, como a da utopia e a da distopia, uma 
forma cronotópica se assinala ao longo de todo enredo do conto - 
a cronotopia da abertura -, configurando-se de forma metafórica 
e metanarrativa no fecho da trama.

a epígrafe do conto provém de um “[v]elho ditado” grafado 
em um holandês reinventado ironicamente: “Que horas são?”2 

1  “The devil in the Belfry” (PoE, 2013, versão kindle).
2  “What o’clock is it? Old Saying” (PoE, 2013, versão kindle).
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(PoE, 2001, p.496)3, definindo o objeto que se encontra na base 
da trama, o relógio, objeto esse portador de toda a representação 
do cronotopo.

o cronotopo é a noção desenvolvida por mikhail Bakhtin que 
integra tempo e espaço e se encontra na base da construção do 
romance. Conforme ele explicita no estudo no qual apresenta 
a referida noção, esta teria advindo das ciências exatas, 
especificamente da teoria da relatividade de albert Einstein, na 
qual o tempo é expresso como uma quarta dimensão do espaço. 
Todavia, houve igualmente a contribuição de immanuel Kant, na 
concepção da noção bakhtiniana em foco, por intermédio da ideia 
de que tempo e espaço consistem em categorias através das quais os 
homens compreendem e concebem o mundo em seu entorno, são, 
pois, “formas imprescindíveis de cognição” (moRSoN; EmERSoN 
Apud BEmoNG; BoRGhaRT, 2015, p.18).

Quanto à teoria da relatividade, Bakhtin esclarece que a 
transporá aos estudos da crítica literária e, nesse âmbito, o 
emprego que dela será feito terá por base uma quase metáfora. 
Entendo que uso do advérbio “quase” para caracterizar a metáfora 
justifica-se pelo fato de Bakhtin modificar algumas propriedades da 
teoria da relatividade em sua adaptação para os estudos literários, 
não a tomando de uma forma total, porém parcialmente. Na ótica 
de Einstein, espaço e tempo operam enquanto elementos de 
um mesmo princípio de coordenadas, compondo a estrutura da 
realidade, a rede que produz o deslocamento e o comportamento 
dos corpos. Para Einstein e igualmente para Bakhtin, não é 
admissível compreender os corpos somente pela coordenada do 
espaço ou tão-só pela do tempo. Todavia, o pensamento de ambos 
se afasta em relação à importância desses elementos/medidas, 

3  Como esse conto é o corpus do presente estudo e dele advirão diversas 
citações, doravante farei referência apenas ao número da página de onde o excerto 
foi extraído.
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uma vez que, de acordo com Einstein, o espaço é o elemento basilar 
do sistema, a força integradora, tanto é que o tempo é uma das 
dimensões (a quarta) do espaço; já, no ponto de vista de Bakhtin 
(2018, p.12), “o princípio condutor do cronotopo é o tempo”. 
Entretanto, na nossa experiência diária, podemos perceber que 
tempo e espaço se equiparam, possuindo importância análoga. o 
próprio Bakhtin, mesmo enfatizando o relevo do tempo sobre o 
espaço, parece admitir uma posição de igualdade entre ambos ao 
explicar o funcionamento do cronotopo:

No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão 
dos indícios espaciais e temporais num todo 
apreendido concreto. aqui o tempo se adensa 
e ganha corporeidade, torna-se artisticamente 
visível; o espaço se intensifica, incorpora-se ao 
movimento do tempo, do enredo e da história. 
os sinais do tempo se revelam no espaço e o 
espaço é apreendido e medido pelo tempo. 
Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais 
caracterizam o cronotopo artístico (BaKhTiN, 
2018, p.12)

Fica bem evidenciada a indissolubilidade entre tempo e espaço: 
um está no outro, em uma relação marcada por uma conjunção 
uníssona, com base na equidade: o tempo plasma-se pelo espaço e 
o espaço enreda-se através do tempo.

Bakhtin compreende o tempo e o espaço de modo bem diverso 
do que os críticos literários contemporâneos às suas formulações. 
Para os formalistas russos, como Chklóvski, por exemplo, o tempo 
na literatura é construído ficcionalmente e é por esse motivo pura 
convenção; nesse sentido, o tempo ficcional divergiria do tempo 
no mundo empírico. as temporalidades podem ser arranjadas 
na literatura de maneiras diversas com o apoio dos recursos das 
anacronias; contudo na vida prosaica, de acordo com o formalista 
russo, a cronologia seria sempre linear. Não obstante, irene 
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machado (1995), com base em michael holquist, esclarece que, para 
Bakhtin, o tempo no mundo real não é menos organizado do que 
nas convenções estabelecidas pela literatura: no texto literário ou 
fora do texto, o tempo será sempre marcado pela simultaneidade 
e pela falta de linearidade. Nosso presente imbrica-se ao passado e 
ao futuro de modo indiscernível.

o conto de Poe aqui em estudo parece metaforizar essas duas 
posições sobre o tempo porque, no início, o tempo no espaço da 
cidade de Vondervotteimitiss é concebido da forma como Chklóvski 
defende a figurativização do tempo pela literatura, já que tudo 
naquele lugar está ordenado em torno do relógio do Campanário, 
ou melhor, todos os outros relógios estão ordenados simétrica e 
ciclicamente ao redor do relógio principal, tudo se dispõe a partir 
de um ideal de ordenação e fechamento - ninguém entrava ou saía 
do burgo holandês Vondervotteimitiss; porém, no fim da história, 
com a repentina e inusitada entrada na cidade de um rapazinho 
insólito – o suposto diabo -, os relógios se desconsertam e se 
desorganizam, o tempo perde sua aparente ordem linear e passa a 
apresentar-se de modo simultâneo, descontínuo. Podemos pensar 
com o conto de Poe que não existe um tempo totalmente linear, 
simétrico e regular, existe uma ilusão, a criação de uma ilusão de que 
se pode viver nesse tempo utopicamente regular, sem assimetrias. 
Entretanto, de acordo com o que defende Bakhtin, tanto na vida 
como na arte/ficção, o tempo abarca assimetrias, desordenações, 
descompassos e simultaneidades entre passado, presente e futuro. 
Essa ideia de Bakhtin deve-se à sua concepção de “tempo aberto”, 
porque a irrupção dos acontecimentos não acontece de maneira 
contínua, linear e estanque, eles se desvelam por uma diversa teia 
de possibilidades.

o que se tem, ao início do conto, é a simulação de um tempo 
falso, logo, de uma vida falsa, na medida em que as exageradas 
simetria e normalização que caracterizam o burgo são falsas. 
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vejamos como se desenha a hiperbólica simetria e ordenação da 
vida em Vondervotteimitiss: toda a cidade encontra-se disposta 
simetricamente voltada para o grande relógio do Campanário. São 
sessenta casas idênticas externa e internamente, todas têm um 
jardim com um relógio de sol e vinte e quatro couves idênticas. 
Dentro das casas há chaminés; nas lareiras há um relógio ao centro 
e dois vasos, cada um com uma couve, um ao lado direito e outro 
ao esquerdo. Perto da lareira encontra-se uma velhinha gorducha 
de olhos azuis e rosto vermelho que usa um reloginho holandês 
pesado na mão esquerda, ao seu lado há um gato gordo malhado 
com um relógio dourado de brinquedo amarrado à sua cauda por 
travessura dos meninos. Em cada casa há três meninos que se 
encontram cuidando do porco no jardim. Cada menino tem sessenta 
centímetros, todos vestidos iguais, supostamente à maneira 
holandesa, todos com um cachimbinho à boca e um “pequeno 
relógio barrigudo na mão direita” (p.499). Eles soltam uma baforada 
no cachimbo e dão uma olhadela para o relógio. Quanto ao porco, 
este também tem um relógio dourado de repetição amarrado ao 
rabo, como o do gato. Diante da porta da casa, encontra-se o seu 
dono, um velhinho sentado em uma cadeira de braços de fundo de 
couro; traja-se como os meninos, mas o cachimbo é maior do que 
o deles, e também tem um relógio, que leva ao bolso. Ele (aliás, 
todos os sessenta velhos donos das casas) está sentado com a 
perna direita sobre o joelho esquerdo e olha fixamente para um 
objeto, que é o relógio do campanário: “o grande relógio do burgo 
de Vondervotteimitiss. E é para este objeto que se volvem os olhos 
dos velhos que se assentam nas cadeiras de braços de fundo de 
couro” (p.499). São ao todo quatrocentos e oitenta relógios voltados 
para o relógio central do Campanário. No burgo, arquiteta-se 
plenamente um labirinto de relógios, dispostos em mise en abyme, 
uma vertigem temporal. Todos os relógios se situam ao redor e em 
função do relógio do Campanário, porém parece-me que o efeito 
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é mais contundente, porque todos se assemelham a reflexos do 
relógio do Campanário. E para que tudo se mantivesse em ordem, 
havia um sineiro cuja obrigação única e fundamental era cuidar do 
relógio do Campanário, contudo este estava sempre na hora certa 
e nunca precisou de conserto.

como realcei, tudo no burgo, e no conto, gira ao redor dos 
relógios, essa materialidade espacial que materializa o tempo – um 
perfeito cronotopo. a epígrafe do conto é “Que horas são? Velho 
Ditado” (p.496) e o nome da cidade, Vondervotteimitiss, segundo 
nota do tradutor da edição brasileira da aguillar, é uma “[a]
dulteração da expressão Wonder what time it is (Que horas serão?), 
como a pronunciavam os holandeses” (p.496). Esses objetos ditariam 
a vida normalizada dos seres habitantes do burgo com o fito de 
instaurar ali uma sociedade perfeita. objetos comandando seres? 
Pode-se dizer que se tem nesse caso uma utopia? a palavra utopia é 
constituída da seguinte forma: ou+topos+ía, onde ou é um advérbio 
de negação, topos equivale a lugar e ía representa uma qualidade 
ou estado, chegando-se à ideia de que uma utopia representaria 
um não lugar. Todas as utopias conceberiam espaços de perfeição, 
como ocorre na narrativa de Thomas morus (1999), sociedades 
planejadas, nas quais o funcionamento de tudo é regulado para 
que o equilíbrio persista e resista às adversidades. as utopias 
são “[s]ão espaços idealizados, projetados pelo homem de forma 
a desencadear espaços, temporalidades e sujeitos perfeitos, em 
harmonia com tudo” (Gama-Khalil 2018, p.175). michel Foucault 
esclarece que as utopias desenham um espaço ilusório: “É a própria 
sociedade aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade mas, de 
qualquer forma, essas utopias são espaços que fundamentalmente 
são essencialmente irreais” (FoUCaUlT, 2001, p.415), mesmo 
existindo efetivamente. Tais sociedades utópicas, então, têm como 
base a perfeição, contudo tal perfeição existiria na ótica de quem? 
Por exemplo, em Utopia, de Thomas morus, existe a escravidão, 
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visto que cada família tem direito a possuir dois escravos, que 
seriam oriundos de outras terras ou seriam criminosos de Utopia. 
assim, a cidade Utopia não seria uma utopia para os escravos, 
porém apenas para os donos dos escravos que consideram normal 
alguns seres humanos escravizarem outros seres humanos. 

No caso do conto de Poe, vemos uma sociedade toda regulada 
pelos relógios, gerando vidas que não podem sair do controle. Tudo 
é aparentemente perfeito. mas para quem? Que vida extremamente 
regrada é essa na qual os sujeitos vivem em função de um objeto, 
o relógio, o qual se multiplica por todo o burgo, entranhado nas 
vestes e no corpo de cada um - animal ou humano - para fazer-se 
onipresente e onipotente. há a reverberação do relógio, inclusive, 
em outras coisas, como a couve, que, pela sua forma esférica simula 
a redondeza dos relógios, contribuindo para a sua multiplicação. a 
couve, por sinal, lembra não só o formato dos relógios, mas também 
a sua imprescindibilidade, visto que a couve holandesa/repolho é 
uma das bases da gastronomia nos burgos da holanda. o relógio é 
um deus, um deus cronotópico.

Vondervotteimitiss seria uma utopia ou uma distopia? É um 
espaço que, de acordo com o narrador, não se pode entrar nem 
sair, assemelhando-se, nesse sentido, a um cárcere. as distopias são 
consideradas antiutopias, como lembra Roberto Belli (2012, p. 100), 
por serem, via de regra, antíteses das utopias, espaços contrários 
aos mundos idealizados. No entanto, há uma linha tênue que separa 
as utopias das distopias; é possível afirmar que “paradoxalmente 
toda utopia será uma distopia.” (SEliGmaNN-Silva, 2009, p.308). 
o conto de Poe nos faz pensar nesse paradoxo, assim como outras 
utopias, desde a de Thomas morus até a de lois lowry (2014), com 
o seu livro O doador de memórias. No romance de lowry, a ideia 
de uma sociedade sem memórias, sem emoções, sem cores, onde 
tudo e todos são iguais pode ser para uns uma utopia: se todos são 
iguais, não há inveja, sem inveja, não há morte. mas essa mesma 
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sociedade que evita a morte por inveja mata aqueles que destoam 
do normal: utopia ou distopia? 

No livro A verdade e as formas jurídicas, michel Foucault 
esclarece que existem dois tipos de utopias: as proletárias 
socialistas, as quais quase nunca se efetivam, e as capitalistas, 
que “têm a má tendência de se realizarem frequentemente” 
(2003, p.110). ao analisar o panóptico, em Vigiar e punir, Foucault 
(1999) observa que esse sistema de Bentham gerou a utopia do 
encarceramento perfeito. Em muitos casos, o que constato é o 
efeito paradoxal das utopias, por meio do qual elas se figurativizam 
como plenas distopias.

Em O Diabo no Campanário, a hiperbólica simetria das 
moradias, das pessoas, dos animais, todos vivendo em função das 
doze horas que são marcadas pelos relógios sem parar, já deve 
soar ao leitor como um acontecimento metaempírico. o excesso 
da referida simetria de espaços, objetos e sujeitos, bem como da 
regulação destes pelos relógios é minimamente insólito; contudo 
essa vida exacerbadamente marcada e ordenada pelos relógios é 
metáfora, em parte, da vida prosaica e empírica de muitos, vida 
encarcerada. No conto de Poe, a descrição do burgo remete a um 
espaço fechado, sem saída, uma aporia espacial e temporal:

a aldeia está situada num vale perfeitamente 
circular, com cerca dum quarto de milha de 
circunferência e inteiramente cercada de 
leves colinas, cujos cumes ninguém de lá se 
aventurou ainda a passar, e seus habitantes dão 
como boa razão disto não acreditarem que haja 
absolutamente alguma coisa do outro lado. 
(p.497)4

4  “The site of the village is in a perfectly circular valley, about a quarter of a mile in 
circumference, and entirely surrounded by gentle hills, over whose summit the people 
have never yet ventured to pass. For this they assign the very good reason that they 
do not believe there is anything at all on the other side.” (PoE, 2013, versão kindle).
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as distopias – e muitas utopias igualmente –, em geral, são 
construídas de modo a dar a crer a seus habitantes que nada 
mais existe nos limites além da região em que se situam: todos 
encarcerados naquele espaço positivo ou negativo, dependendo do 
modo como se observa e/ou das experiências que se quer ter.

Focalizando esse encarceramento, retomemos o desenho 
feito pela narrativa de um burgo do qual ninguém entra ou sai e 
consideremos a posição do narrador em relação a esse cárcere 
utópico e cronotópico. o conto se inicia com uma informação 
insólita concedida pelo narrador, porque ele afirma: “Toda a 
gente sabe, de modo geral, que o mais belo lugar do mundo é 
– ou, ai!, era – o burgo holandês de Vondervotteimitiss” (p.496), 
entretanto logo na sequência acaba admitindo que o referido 
burgo se localiza muito distante das estradas principais, sendo 
muito provável que nenhum leitor o tenha visitado. o discurso 
do narrador reverbera enunciados insólitos e não apenas cenas 
insólitas. Tendo consciência disso, o narrador empreenderá 
recursos para validar seu discurso como características de 
fidedignidade. Para ser considerado um narrador fidedigno 
(BooTh, 1980), mesmo em meio a um discurso incerto e 
hesitante, ele se valerá de alguns argumentos que possibilitem a 
confirmação da veridicção de suas palavras:

Ninguém que me conheça duvidará de que 
o dever assim imposto a mim mesmo será 
cumprido, com o melhor da minha habilidade, 
com toda aquela severa imparcialidade, todo 
aquele exame cauteloso dos fatos e diligente 
citação de autoridades, que sempre distinguiram 
aquele que aspira ao título de historiador.

Graças ao auxílio reunido de medalhas, 
manuscritos e inscrições, estou capacitado 
a afirmar positivamente, que o burgo de 
Vondervotteimittiss sempre existiu, desde suas 
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origens, precisamente nas mesmas condições 
em que se conserva em nossos dias. (p.496-497)5

autoridade, habilidade, imparcialidade, citação de autoridades, título de 
historiador, medalhas, manuscritos e inscrições – todas essas palavras 
e expressões procuram ter o efeito de validação de um discurso que 
proferirá acontecimentos que parecerão pertencer a uma “retórica 
do indizível” (BEllEmiN-NoËl Apud RoaS, 2014). além de querer 
autoqualificar-se como um narrador digno de confiança, ele procura 
cercar suas informações de referências. ironicamente, sabemos que 
essas referências dadas são falsas, sem validação. Quando explica o 
nome da cidade, ele remete o leitor a alguns documentos:

Devo endereçar o leitor, desejoso de informação, 
ao livro oRaTiUNCUlaE DE RERUS PRoETER-
vETERiS de Dundergutz. veja, também, 
Blunderbuzzard, DE DERivaTioNiBUS, pp. 
27 a 5010, in-fólio, edição gótica, caracteres 
vermelhos e negros, com chamadas e em 
monograma; consulte também, as notas 
marginais no autógrafo de Stuffundpuff, com os 
sub-comentários de Gruntundguzzell. (p.497)6

as informações elaboradas pelo narrador desde o princípio 
do conto nos fazem pensar na narrativa fantástica como problema 
de linguagem, seguindo a linha adotada por David Roas. o teórico 
catalão explica:

5 “No one who knows me will doubt that the duty thus self-imposed will be executed 
to the best of my ability, with all that rigid impartiality, all that cautious examination 
into facts, and diligent collation of authorities, which should ever distinguish him 
who aspires to the title of historian. By the united aid of medals, manuscripts, and 
inscriptions, I am enabled to say, positively, that the borough of Vondervotteimittiss 
has existed, from its origin, in precisely the same condition which it at present 
preserves.” (PoE, 2013, versão kindle).
6  “and must refer the reader desirous of information, to the “Oratiunculæ de Rebus 
Præter-Veteris,” of Dundergutz. See, also, Blunderbuzzard “De Derivationibus,” pp. 
27 to 5010, Folio, Gothic edit., Red and Black character, Catch-word and No Cypher; 
wherein consult, also, marginal notes in the autograph of Stuffundpuff, with the Sub-
Commentaries of Gruntundguzzell.” (PoE, 2013, versão kindle).
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a vontade de construir um mundo ficcional 
semelhante ao do leitor implica [...] que o 
narrador ofereça uma descrição realista 
e detalhada desse mundo. Entretanto, no 
momento de encarar a representação do 
impossível, sua expressão pode tornar-se 
obscura, torpe, indireta. (2014, p.160)

No conto, o leitor nota o esforço do narrador em tornar crível 
aquele mundo narrado por meio da tentativa de conferir veridicidade 
às informações (ainda que elas sejam todas falsas), bem como 
através das diversas descrições do burgo, das arquiteturas (interiores 
e exteriores) dos prédios, das velhas, dos gatos, dos meninos, dos 
porcos, dos velhos, do sineiro, das couves, de todos os relógios, do 
relógio do Campanário, enfim de tudo o que é dotado de vida ou não 
e que se situa na região de Vondervotteimitiss, inclusive trabalhando, 
por último, em uma descrição minuciosa do rapazinho que chega ao 
burgo, e torna desordenado o que outrora era ordenado. afinal, “[o] 
insólito necessita do sólido para emergir” (Gama-Khalil, 2014). as 
descrições nos fazem evocar um mundo possível. acontece que esse 
mundo possível, da forma como é desenhado pelo narrador, sugere 
sua impossibilidade. Em primeiro lugar em função de que não há 
como “toda gente” saber que Vondervotteimitiss é um lugar belo 
sem ter acesso a ele. o efeito, nesse caso, é o de uma ambiguidade 
(FURTaDo, 1980) ou de uma incerteza (BESSiÈRE, 2009), originadas 
por uma “retórica do indizível” (BEllEmiN-NoËl Apud roaS, 
2014). Em segundo, toda normalidade e toda ordenação excessiva 
das coisas e dos acontecimentos do burgo antes da entrada do 
rapazinho/diabo na cena são construídas por intermédio de uma 
hiperbolização discursiva, porque o descomedimento de simetria 
e normalidade soa como anormal, insólito. insólito, sim, pois não 
é apenas o rapazinho, que é figurativizado como diabo e nomeado 
igualmente como diabo pelos habitantes de Vondervotteimitiss, 
todavia Vondervotteimitiss, por si só, já é insólita. insólita também 
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a posição do narrador no burgo, porque ele insinua que não é de lá, 
incitando no leitor atento a pergunta: como terá chegado? houve, 
então, a quebra da regra da não-entrada-e-saída do burgo, regra 
essa que será quebrada mais uma vez pela entrada do rapazinho/
diabo. ao final do conto, o narrador declara sua saída ao mesmo 
tempo em que pede ajuda a todos os que o leem para ajudarem a 
restaurar a paz em Vondervotteimitiss:

Estando assim as coisas neste miserável estado, 
abandonei o lugar, cheio de desgosto, e agora 
faço um apelo a todos os amantes da hora certa 
e da boa chucrute. vamos todos, incorporados, 
ao burgo, e restauremos a antiga ordem de 
coisas, em Vondervotteimittiss, jogando aquele 
sujeitinho de cima da torre. (p.503)7

Esse desfecho da trama evoca o que concebo como “efeito de 
abertura da narrativa fantástica”, porque incita a impressão de 
que aquele espaço está ali, ao alcance do leitor; a narrativa não 
se fechou e suas personagens e acontecimentos fantásticos podem 
rasurar os limites entre o empírico e o metaempírico e invadir o 
espaço do leitor. Boa parte da narrativa fantástica de tradição 
oral planteia o “efeito de abertura” ao seu final, insinuando, 
por exemplo, que o monstro pode adentrar o mundo empírico. 
vejamos: depois das histórias contadas à noite, a recomendação é 
a de que as crianças fechem os olhos e durmam porque o Bicho-
papão/velho do Saco/Baba Yaga/homem da areia pode surgir na 
escuridão da noite. No caso da narrativa de Poe, o narrador revela 
não a possibilidade de o monstro - no caso o diabo do Campanário 
- poder sair da ficção, porém a de o leitor nela adentrar para tornar-
se personagem, o herói que irá salvar um burgo perdido em uma 

7  “Affairs being thus miserably situated, I left the place in disgust, and now appeal 
for aid to all lovers of correct time and fine kraut. Let us proceed in a body to the 
borough, and restore the ancient order of things in Vondervotteimittiss by ejecting 
that little fellow from the steeple.” (PoE, 2013, versão kindle).
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geografia fantástica, intensamente ilusória mas com sugestões 
ao real, geografia densamente aberta. Essa abertura é própria de 
algumas cronotopias.

Gary Saul morson, ao estudar o cronotopo da humanicidade, 
explica que “Bakhtin e Dostoiévski acreditavam que o tempo é 
genuinamente aberto, o que implica que, em qualquer momento 
dado, mais de uma coisa pode acontecer. há mais possibilidades 
que fatos” (2015, p.121). Esse tempo aberto agregado a uma 
geografia/espacialidade ficcional aberta desencadeia o efeito de 
abertura da narrativa fantástica e, por consequência, cria o que 
designo como “cronotopo da abertura”. Essa forma cronotópica é 
originada por um estilhaçamento do “real” em função da invasão 
de um acontecimento fantástico que rompe com a aparente ordem 
daquilo que é supostamente real, aparentemente prosaico. Para que 
isso ocorresse de modo intenso na narrativa de Poe foi imperativo 
que adviesse uma “tensão semântica” (PRaDa oRoPEZa, 2006): em 
uma primeira cena espacial/temporal fosse apresentada ao leitor, de 
modo bastante hiperbólico, uma realidade ficcional de um mundo 
todo regido por leis inabaláveis, ordenadas, imutáveis; e em uma 
segunda cena espacial/temporal a ordem se rompe pela entrada 
de um acontecimento fantástico – o rapazinho/diabo e a tensão 
semântica é estabelecida. Ele surge no burgo quando faltavam três 
minutos para o meio-dia:

Era, na realidade, a criaturinha mais esquisita, 
que jamais fora vista em vondervotteimittiss. 
Seu rosto era de um negro cor de rapé e tinha 
um longo nariz adunco, olhos miúdos, uma boca 
larga e admirável dentadura, que ele parecia 
ter gosto em exibir, escancarando a boca de 
orelha a orelha. além de bigodes e suíças, nada 
mais havia a ver no resto de seu rosto. Estava 
com a cabeça descoberta e seu cabelo fora 
cuidadosamente arranjado com papelotes. 
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Seu traje era uma casaca preta, bem apertada, 
terminando em cauda de andorinha (de um de 
cujos bolsos pendia um enorme lenço branco), 
calções de casimira preta, meias pretas escarpins 
de entrada baixa, tendo, como laços, enormes 
molhos de fita de cetim preto. (p.500)8

Sua entrada em cena causa estranhamento e se traduz como 
um acontecimento fantástico não só pela percepção do leitor, 
mas pelas próprias palavras do narrador. assim, o fantástico fica 
evidente no discurso daquele que narra a história, produzindo o que 
Jean Bellemin-Noël designa como “efecto fantástico propriamente 
dicho” (2001, p.136), porque tal efeito é desencadeado quando o 
epíteto “fantástico” aparece explícito na narrativa:

Na mão esquerda trazia uma tabaqueira de 
ouro, da qual, enquanto cabriolava, colinas 
abaixo, dando os passos mais fantásticos, ia 
tomando incessantes pitadas, com um ar da 
maior satisfação possível. valha-me Deus! Que 
espetáculo para os honestos burgueses de 
Vondervotteimittiss. (p.500 - grifos meus)9

Como se pode perceber, o epíteto aparece para caracterizar o ser 
que despedaça a ordem do real: o rapazinho de casaca preta com 
cauda de andorinha. Um sujeito com características de pássaro 
em sua roupa (e veremos depois: em seus atos). Ele se encaminha 
8  “He was really the most finicky little personage that had ever been seen in 
Vondervotteimittiss. His countenance was of a dark snuff-color, and he had a long 
hooked nose, pea eyes, a wide mouth, and an excellent set of teeth, which latter 
he seemed anxious of displaying, as he was grinning from ear to ear. What with 
mustachios and whiskers, there was none of the rest of his face to be seen. His head 
was uncovered, and his hair neatly done up in papillotes. His dress was a tight-fitting 
swallow-tailed black coat, (from one of whose pockets dangled a vast length of white 
handkerchief,) black kerseymere knee-breeches, black stockings, and stumpy-looking 
pumps, with huge bunches of black satin ribbon for bows.” (PoE, 2013, versão kindle).
9  “In his left hand was a gold snuff-box, from which, as he capered down the hill, 
cutting all manner of fantastical steps, he took snuff incessantly with an air of the 
greatest possible self-satisfaction. God bless me!–here was a sight for the honest 
burghers of Vondervotteimittiss!” (PoE, 2013, versão kindle).
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até o centro do burgo, em direção ao Campanário. os minutos 
e segundos começam a ser narrados em contagem regressiva: 
três minutos para o meio-dia, meio minuto para o meio-dia, 
meio segundo para o meio-dia. até que ele dá passos de dança, 
piruetas e voa até o Campanário, de onde derruba o sineiro e o 
livra violentamente da função de cuidar do relógio. o relógio toca 
e os habitantes acompanham, contando de um a doze; contudo, 
fantasticamente, o relógio ultrapassa o doze, ressoando a décima 
terceira badalada. ao escutarem as treze badaladas, os velhotes 
gritaram “- Der Teufel!”, constatando a presença do diabo entre 
eles. E é forte em nosso imaginário a relação do número treze 
com as forças do mal: “o 13º capítulo do apocalipse é o do 
anticristo e da Besta” (ChEvaliER; GhEERBRaNT, 1990, p.902). 
Nesse momento toda a ordem se desfaz e o equilíbrio do burgo 
desaparece. Bakhtin, ao tratar dos cronotopos, entende que nem 
todos os acontecimentos possuem uma acontecimentalidade, 
como explica morson (2015, p.120): “Um acontecimento tem 
acontecimentalidade se, e somente se, a presenticidade tiver 
importância; somente se no momento presente for algo mais do que 
o resultado automático de momentos anteriores”. Em O Diabo no 
Campanário, o rapazinho de casaca preta com cauda de andorinha 
é o responsável pela performance da acontecimentalidade e pela 
consequente passagem de uma cronotopia da ordem para uma 
outra da desordem, gerando um imbricamento entre o que seria 
uma cronotopia da utopia e uma cronotopia da distopia. afinal, 
o diabo seria o rapazinho ou o diabo seria o relógio? o conto, 
enfim, sendo a soma de tantas cronotopias, plasticiza-se como 
uma cronotopia de abertura, porque o leitor pode perguntar-se 
se o rapazinho não teria vindo ao burgo salvar seus habitantes 
de uma cronotopia que os encarcerava e os tornava reféns dos 
mesmos hábitos, diálogos e gestos, ou o rapazinho seria mesmo 
o representante do mal e o burgo estaria à espera de um leitor 
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que tenha coragem de investir-se na figura de herói. o resultado, 
portanto, é uma abertura que torna o conto um espaço poroso, 
desvelador de uma multiplicidade de sentidos, como toda obra de 
Edgar a. Poe, obra essa geradora de mundos possíveis em que o 
insólito irrompe através do sólido, um lugar em que o espaço se 
despedaça para abrir-se como um devir.
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LO FANTÁSTICO SEGÚN EDGAR ALLAN POE
David Roas 

la historia de la literatura fantástica del siglo XiX está marcada 
por la decisiva influencia que ejercieron las narraciones de E.T.a. 
hoffmann y Edgar allan Poe. Con el primero nació el cuento 
fantástico propiamente dicho (como superación de la narrativa 
gótica y legendaria de índole sobrenatural), y el influjo de su 
estilo y temática fue determinante para el desarrollo del género 
durante el periodo romántico. Por su parte, la narrativa de Poe 
supuso la segunda gran revolución en el cultivo de lo fantástico 
al abrir nuevas vías en el tratamiento de lo sobrenatural, que 
enlazaban con los ideales estéticos y las preocupaciones científicas 
que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XiX (realismo, 
cientificismo, positivismo). Si bien los relatos del escritor americano 
se habían publicado originalmente entre 1832 y 1849, será a partir 
de la aparición en Francia del primer volumen de las traducciones 
que Baudelaire hizo de éstos (Histoires extraordinaires, 1856), 
cuando Poe ejerza su verdadera influencia.

Una buena manera de entrar en la narrativa de Poe y apreciar 
la novedad que supuso en el desarrollo de la literatura fantástica, 
es compararla con la de hoffmann, algo que los críticos de la época 
también hicieron1.

así, el propio Poe tuvo que defenderse de las voces que 
veían en sus textos una clara dependencia respecto a la obra de 
1 Sobre la idea de lo fantástico que sostiene este artículo, véase la definición que 
expongo en Roas (2011).
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hoffmann y otros escritores alemanes. así lo expresa en el prólogo 
a sus Tales of the Grotesque and Arabesque (1840), dando, además, 
algunas interesantes pistas para comprender su forma de cultivar 
lo fantástico y lo terrorífico. la versión por la que cito traduce 
arabesque por fantásticos, una manipulación del título original 
con la que no estoy de acuerdo, aunque Poe le dé un sentido muy 
cercano (entre corchetes he añadido los términos que éste emplea 
en la versión original):

los epítetos “grotescos” y “fantásticos” 
[Arabesque] expresan con suficiente claridad 
el rasgo más sobresaliente de los cuentos que 
aquí se recogen. Si bien a lo largo de los dos o 
tres últimos años habré escrito unos veinticinco 
relatos breves que se ajustan con tal descripción, 
no sería justo colegir y, en cualquier caso, no 
pasaría de mera conjetura que nada tiene que 
ver con la realidad, que me recreo en demasía 
o, desde luego, con un gusto o inclinación 
preponderantes, por narraciones de estas 
características. los escribí con la idea de verlos 
publicados en un solo volumen; de ahí que, al 
menos en cierta medida, procurara dotarlos 
de unidad mediante una atmósfera común.2 Tal 
fue mi intención, y es muy posible que nunca 
vuelva a embarcarme en nada parecido. hago 
esta observación, porque considero que la 
fijación con la deriva “fantástica” de mis relatos 

2 los relatos recogidos en la primera edición de Tales of the Grotesque and Arabesque 
son los siguientes: “morella”, “lionizing”, “William Wilson”, “The man that was Used 
Up”, “The Fall of the house of Usher”, “The Duc de l’omelette”, “manuscript Found in 
a Bottle”, “Bon-Bon”, “Shadow”, “The Devil in the Belfry”, “ligeia”, “King Pest”, “The 
Signora Zenobia” y “The Scythe of Time” (los dos últimos los refundió después Poe en un 
único relato: “how to Write a Blackwood article”), en el primer volumen; “Epimanes” 
(reelaborado después en “Four Beasts in one”), “Siope” (retitulado “Silence – a Fable”), 
“hans Pfall”, “a Tale of Jerusalem”, “von Jung” (titulado después “mystification”), “loss 
of Breath”, “metzengerstein”, “Berenice”, “Why the little Frenchman Wears his hand 
in a Sling”, “The visionary” (retitulado “The assignation”) y “The Conversation of Eiros 
and Charmion”, en el segundo volumen.
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[because I am led to think it is this prevalence of 
the “Arabesque” in my serious tales] ha llevado 
a algunos amables críticos a clasificarme dentro 
de lo que ellos mismos no dudan en calificar 
como “germanismo” y complacencia en lo 
siniestro [with what they have been pleased 
to term “Germanism” and gloom]. Se trata 
de una malintencionada interpretación, que 
se asienta en una artera apreciación de los 
hechos. admitamos como plausible, por un 
momento, la afirmación de que los “relatos 
fantásticos” [“phantasy-pieces”] que tienen en 
las manos adolecen de influencias germanas. 
En los tiempos al uso, el germanismo está “de 
actualidad”. Quién sabe si el mañana no me veré 
afectado de ese mal, igual que ayer padecí del 
contrario. Estos relatos constituyen un todo. Dar 
por buena esa opinión sería como afirmar que un 
astrónomo recurre a la astronomía en demasía, 
o que un pensador ético peca de moralizante. 
Porque lo cierto es que, con una excepción tan 
sólo, no aparece en estas piezas ni traza de esos 
rasgos, sólo lúgubres a medias, que los eruditos 
han dado en tildar de germanos, por la peregrina 
razón de que han identificado con semejantes 
desatinos a algunos de los segundos espadas 
de la literatura alemana. Si en muchos de mis 
escritos prevalece el terror, éste no es patrimonio 
exclusivo de los alemanes, sino del alma, un 
horror en cuyas genuinas raíces he escarbado, y 
llevado hasta sus últimas consecuencias.

Confío en que no presten demasiada atención, 
y con esto queda dicho todo, a un par de las 
narraciones que se incluyen en este volumen, 
concebidas y escritas en aras de la más absoluta 
excentricidad. En cuanto al resto, no me acogeré 
a la tan manoseada dispensa de haberlos escrito 
a vuelapluma. mejor es reconocer, en cualquier 
caso, que, si pecador soy, lo he sido a conciencia. 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

190

En conclusión: estos relatos breves son el 
resultado de una madura reflexión, y un reflejo 
de mi mejor hacer. (PoE, 2009, p.13-14)

El término phantasy-pieces proviene sin duda del alemán 
Fantasiestücke, con el que hoffmann identificaba algunos de sus 
relatos: su primer volumen de cuentos se tituló explícitamente 
Fantasiestücke in Callots Manier (1813-1815). Dicho término se 
podría traducir literalmente por “fantasías” o “piezas de fantasía”. 
Como ya advirtió Castex (1951: 5-8), el crítico Jean-Jacques ampère 
vertió dicha expresión al francés como “contes fantastiques” en un 
artículo sobre la obra de E. T. a. hoffmann publicado en Le Globe en 
1828 (momento en el que empezó a traducirse su obra al francés), 
expresión que acabó imponiéndose y adaptándose en todos los 
idiomas a lo largo del siglo XiX3.

Como primera gran diferencia entre hoffmann y Poe, habría 
que advertir que los relatos fantásticos del autor americano 
instauran un nuevo modelo de realismo nunca antes alcanzado en la 
literatura fantástica. Es cierto que hoffmann ya había intensificado 
la dimensión cotidiana de sus historias sobrenaturales, alejándose 
de los caminos trillados del cuento maravilloso (frecuentado por 
otros autores alemanes contemporáneos suyos como Tieck, la 
motte Fouqué o Brentano) y de los escenarios de la novela gótica, 
demasiado distanciados, temporal y geográficamente, del lector. Sus 
cuentos retratan detalladamente la vida ordinaria en las ciudades 
alemanas de su época, los cafés, los teatros, los bailes, las calles, los 
ambientes universitarios y judiciales (que conocía muy bien, puesto 
que era juez)... es decir, el mundo del lector. Porque su intención es 
transgredir la idea compartida que los lectores tienen de la realidad. 
Pero al mismo tiempo, los cuentos del autor alemán parecen 
estar sumergidos en una atmósfera extraña, alucinatoria. Todo en 

3 acerca del origen y uso del término “cuento fantástico” véase también Roas 
(2006, p.116-121).
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apariencia es cotidiano, pero hay algo en el comportamiento de los 
personajes, en el encadenamiento de los hechos, incluso en algunas 
de las situaciones narradas, que escapa a la visión racional. No me 
refiero aquí a una explicación racional del fenómeno sobrenatural (lo 
que invalidaría su efecto fantástico), sino al hecho de que se tiene 
la sensación de contemplar un reflejo deformado del mundo real, 
como si los hechos fueran vistos a través de un sueño o de la visión 
trastornada de un loco. Si hacemos una comparación cinematográfica, 
la mayoría de los cuentos de hoffmann tienen la misma atmósfera 
de pesadilla y locura en la que aparece bañada, por ejemplo, Das 
Kabinett des Dr. Caligari (1919), de Robert Wiene.

lo que el escritor americano nos ofrece en sus relatos es un análisis 
frío y minucioso de la angustia, el horror y otros estados morbosos de 
la conciencia. Si hoffmann ya se había asomado al interior de la mente 
humana, atraído, sobre todo, por los problemas de la alteración de la 
identidad (que podemos cifrar en dos motivos fundamentales: el doble 
y el control de la personalidad a través del magnetismo), por su parte, 
Poe bucea profundamente en la psiquis para llegar a las fuentes de los 
terrores más íntimos del ser humano, “un horror -como él mismo afirma 
en el prólogo antes citado- en cuyas genuinas raíces he escarbado, y 
llevado hasta sus últimas consecuencias”:

Su intención impersonal y artística estuvo 
favorecida, además, por una actitud científica 
que no es frecuente encontrar antes de él, por 
lo que Poe estudia la mente humana más que 
los usos de la ficción gótica, trabaja con unos 
conocimientos analíticos de las verdaderas 
fuentes del terror que duplican la fuerza de 
sus relatos y los libran de todos los absurdos 
inherentes al estremecimiento convencional y 
estereotipado (lovECRaFT, 1927, p.53)

así, Poe suele recurrir a una justificación positivista de 
lo fantástico, apoyándose para ello en prácticas científicas o 
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pseudocientíficas (como el magnetismo, al que también acudió 
hoffmann en varios de sus textos) y en los avances de la psiquiatría, 
lo que da a sus relatos ese efecto de realidad tan impactante, al que 
antes me refería.

aunque, evidentemente, ese racionalismo de Poe tiene “truco”: 
a pesar de que en sus cuentos se apunten posibles explicaciones 
basadas en trastornos mentales o en nuevas prácticas científicas, lo 
sobrenatural siempre acaba dominando la historia, lo que afianza su 
“inexplicabilidad”, como ocurre en “The Black Cat” (1843) (cuento al 
que enseguida volveré) o en “The Facts in the Case of m. valdemar” 
(1845). Este último cuento narra un macabro experimento de 
magnetismo en el que el tal valdemar es hipnotizado antes de 
morir. lo sorprendente es que una vez muerto (físicamente) 
sigue comunicándose desde el más allá con su hipnotizador. Una 
situación que se prolonga durante siete meses, hasta que valdemar 
es despertado de su trance, momento en el que 

Bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de 
un minuto, se encogió, se deshizo... se pudrió 
entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos 
los presentes, no quedó más que una masa 
casi líquida de repugnante, de abominable 
putrefacción (PoE, 1992, i, 126)

la supuesta explicación científica del fenómeno choca aquí con un 
elemento claramente inexplicable que sumerge al relato en lo fantástico 
puro, más allá de cualquier posible racionalización de lo narrado.

aunque ello no impidió que algunos lectores de la época (tanto 
en américa como en Europa) creyeran que ese cuento (y también 
otro parecido “Revelación mesmérica”, 1844) era en verdad la 
transcripción de un experimento científico auténtico, lo que 
demuestra el impactante realismo de los cuentos (y la credulidad de 
muchos lectores de la época). El propio Poe refiere dicha anécdota 
en sus Marginalia (1973, p.241-245).
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otro aspecto fundamental recurrente en los relatos de Poe es 
su perfección formal: detrás de cada uno de sus cuentos hay una 
profunda reflexión sobre el mejor modo de narrar una historia. Se 
les podría aplicar lo que el propio autor afirma acerca de su poema 
“The Raven” en el artículo “Philosophy of Composition” (1846):

ningún detalle de su composición puede 
asignarse a un azar o a una intuición, sino que 
la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar 
completa, con la precisión y el rigor lógico de un 
problema matemático (PoE, 1973, p.67)

la exactitud transformada en horror. así, la lógica y la causalidad 
organizan los elementos combinándolos de la manera más apropiada 
para, mediante el suspense, inquietar profundamente al lector. Para 
conseguirlo, Poe no duda en utilizar medios directos: en sus cuentos 
son habituales las escenas macabras, sangrientas, incluso necrofílicas 
–nunca gratuitas-, más propias de la tradición negra representada por 
la novela gótica anglosajona que de la tradición fantástica alemana.

Charles Baudelaire supo ver como nadie esa combinación entre 
lógica y horror que caracteriza los relatos de Poe:

Ningún hombre, lo repito, ha narrado con mayor 
magia las excepciones de la vida humana y de la 
naturaleza [...], la alucinación que deja primero 
paso a la duda, pronto convencida y razonadora 
como un libro –el absurdo instalándose en la 
inteligencia y gobernándola con una lógica 
implacable-, la histeria usurpando el lugar de 
la voluntad, la contradicción instalada entre 
los nervios y la mente, y el hombre desafinado 
hasta el punto de manifestar el dolor de la risa. 
analiza lo que hay de más fugitivo, sopesa lo 
imponderable y describe, de ese modo minucioso 
y científico cuyos efectos son terribles, todo lo 
imaginario que flota en torno al hombre nervioso 
y le conduce al mal (BaUDElaiRE, 1856, p.76-77)
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lo que el autor americano ofrece en muchos de sus relatos es 
el estudio de una mente humana en curso de desintegración, un 
motivo que queda perfectamente ejemplificado en el proceso de 
enloquecimiento y crisis final de Roderick Usher, el protagonista 
de una de sus obras maestras, “The Fall of the house of Usher”. la 
locura, en todas sus formas posibles, aparece como un elemento 
esencial en la mayoría de los relatos de Poe (fantásticos o no): el tema 
del doble en “William Wilson” y en “a Tale of the Ragged mountains”; 
la monomanía en “Berenice”; la fobia a la soledad en “The man of the 
Crowd”; la obsesión y el asesinato en “The Tale-Tell heart” o en “The 
Black Cat”; y la abismal caída en la locura, simbolizada magistralmente 
en “The maelstrom” y, como ya he dicho antes, en “The Fall of the 
house of Usher”. El componente psicológico de lo fantástico, siempre 
tratado con una racionalidad extrema, se convierte, pues, en el eje 
central de la mayoría de sus relatos, aunque, como dije antes, se trata 
de una explicación que nunca llega a funcionar, porque no puede 
dar razón de los fenómenos imposibles a los que se enfrentan los 
personajes de sus historias.

Un ejemplo paradigmático de todo lo que acabo de exponer lo 
encontramos en uno de sus más célebres relatos: “The Black Cat” 
(1843). El cuento se abre con las siguientes palabras del narrador-
protagonista, que sirven de advertencia al lector:

No espero ni pido que alguien crea en el 
extraño aunque simple relato que me dispongo 
a escribir. loco estaría si lo esperara, cuando 
mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero 
no estoy loco y sé muy bien que esto no es un 
sueño. mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy 
mi alma. mi propósito inmediato consiste en 
poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin 
comentarios, una serie de episodios domésticos. 
las consecuencias de estos episodios me han 
aterrorizado, me han torturado y, por fin, me 
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han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si 
para mí han sido horribles, para otros resultarán 
menos espantosos que baroques. Más adelante, 
tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia 
reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una 
inteligencia más serena, más lógica y mucho 
menos excitable que la mía, capaz de ver en las 
circunstancias que temerosamente describiré, 
una vulgar sucesión de causas y efectos naturales 
(PoE, 1992: i, 105)

Como vemos, en un juego habitual en el cuento fantástico,4 el 
narrador-protagonista introduce en las primeras líneas una nota de 
ambigüedad al manifestar explícitamente sus dudas respecto a lo 
que va a narrar: por un lado, no puede creer en lo que ha visto, 
no puede aceptar que sea sobrenatural (es tan escéptico como el 
lector: lo sobrenatural no existe); y, por otro, esa confesión genera 
también una atmósfera de misterio y despierta el interés del 
receptor respecto de los hechos que se van a narrar. los lectores 
intentaremos, junto al narrador, hallar una explicación racional a 
esos extraños acontecimientos.

Evidentemente, todo lo que el narrador expresa en el primer 
párrafo no es más que puro engaño (un juego irónico), puesto que a 
medida que avanza la historia se hace evidente que esos “episodios 
domésticos” no pueden tener una explicación racional. Y calificarlos 
de “domésticos” es una evidente ironía, puesto que los sucesos 
que va a narrar son todo menos cotidianos (téngase en cuenta 
que Poe emplea dicho término con un doble sentido: ‘corrientes’ y 
‘referentes a su vida matrimonial’).

Después de ese breve prólogo, el narrador se presenta como un 
condenado a muerte, por lo que deducimos que ha cometido algún 
delito muy grave. Pero, paradójicamente, se describe como un ser 

4 véanse los inicios de otros de sus relatos, como “manuscript found in a Bottle” 
(1833) y “The Tell-Tale heart” (1843).
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bondadoso, amante de los animales. Entonces refiere que su esposa 
también compartía esa afición y que vivían con varios animales, 
entre los cuales el gato Plutón era su favorito. No es superfluo 
comentar que se trata de un gato negro, es decir, la encarnación 
tradicional de un ser maléfico o que trae la mala suerte. a lo que 
hay que añadir otro importante matiz en relación a su nombre: 
según la mitología clásica, Plutón es el rey de los infiernos.

Pero un día, ese clima de bondad y felicidad se altera radicalmente. 
Sin mediar razón alguna, el protagonista se ve dominado por el 
demonio de la intemperancia, es decir, por la falta de moderación 
en el uso de los apetitos (unas páginas más adelante reconocerá 
explícitamente que su problema es el alcohol). lo que provoca que 
empiece a comportarse violentamente con su mujer y los animales, 
excepto con Plutón. aunque pronto olvida dicho tratamiento de favor, 
y una noche en la que llega borracho a casa, coge un cortaplumas y le 
arranca un ojo al gato. Desde ese día, el animal le rehuye.

El narrador reconoce entonces que estaba dominado por el 
espíritu de la perversidad, entendido como el deseo de hacer lo que 
no se quiere ni se debe hacer (un tema que Poe volverá a explorar 
en su relato “The imp of the Perverse”, 1845). Su reflexión le lleva 
a concluir que “la perversidad es uno de los impulsos primordiales 
del corazón humano” (PoE, 1992, p.108)5. Y dominado por tal 
inclinación, por “el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse 
a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el 
mal mismo” (1992: 108), ahorca a Plutón de un árbol, porque sabe 
que está cometiendo un pecado mortal que le llevará a condenarse.

hasta este momento, el relato parece moverse simplemente 
en el ámbito del trastorno mental del narrador-protagonista: todo 
podría explicarse como el proceso de su gradual enloquecimiento, 
en el que el alcohol tendría un papel fundamental.

5 Estas ideas provocaron duras críticas morales contra Poe, tanto dentro como 
fuera de Estados unidos.
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Pero esa misma noche, se declara un incendio en la casa, y 
asistimos al primer fenómeno extraordinario del relato: en una de las 
paredes aparece una mancha que representa la imagen de un gato 
con una soga al cuello (recuérdese que el protagonista había ahorcado 
a Plutón). Si bien el protagonista trata de explicarlo racionalmente 
(puede ser fruto de una reacción química, o una simple casualidad), 
ni él mismo se lo cree. Tampoco se trata de una alucinación producto 
de la locura o del alcohol porque una muchedumbre de curiosos es 
testigo del curioso fenómeno (aunque, evidentemente, sin intuir el 
significado que tiene para el protagonista).

la terrible impresión que la imagen le provoca, unida al 
remordimiento, le lleva a seguir bebiendo compulsivamente y a 
buscar un nuevo gato con el que remediar la pérdida de Plutón. En 
uno de los muchos bares que suele visitar encuentra a un animal 
muy parecido al que mató, aunque con una leve diferencia: tiene 
una mancha blanca en el pecho. El gato posee, además, una cierta 
aura de misterio, pues el tabernero no sabe de dónde ha salido, y, 
además, cuando el protagonista se marcha del bar, el animal le sigue 
mansamente hasta su casa. Y por si todo eso no bastara, es tuerto.

Si bien al principio el protagonista mantiene una buena relación 
con el gato, con el paso de los días empieza a sentir una gran 
antipatía por éste. Y, curiosamente, el cariño que el gato le muestra 
aumenta en proporción al creciente odio que el protagonista va 
desarrollando hacia el animal.

la antipatía se transforma en horror cuando descubre que 
la mancha que adorna el pecho del gato se ha ido haciendo más 
precisa: en ella se dibuja perfectamente la imagen de una horca. 
Eso conduce inevitablemente al lector a pensar en la muerte de 
Plutón, pero también en lo que le espera al protagonista en el 
presente (ser ajusticiado). lo fantástico empieza a abrirse paso en 
el cuento.
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Para su desesperación, el gato no se separa de él ni un minuto, 
provocándole, incluso, terribles pesadillas, generadas por el peso 
del animal, que suele dormir “apoyado eternamente sobre mi 
corazón” (PoE, 1992, p.112). Una imagen que recuerda al célebre 
cuadro de Füssli, Der Nachtmahr (La pesadilla, 1781), en el que un 
ser horrible está sentado sobre el pecho de una mujer dormida 
(tradicionalmente se decía que las pesadillas nacían por una 
opresión en el corazón).

Un día en que el protagonista baja al sótano de su casa, el gato 
se enreda entre sus piernas y casi le hace caer. Profundamente 
enojado con el animal, trata de matarlo de un hachazo, pero su 
esposa se lo impide. Entonces, dominado por la furia, asesta a 
su mujer un hachazo en la cabeza. Y a continuación, empareda el 
cadáver. Todo ello coincide – casualmente – con la desaparición del 
gato, lo cual sume al protagonista en una maravillosa placidez, y, 
por fin, puede dormir tranquilo después de mucho tiempo.

hasta que, cuatro días después, recibe la visita de la policía, 
alertada por unos vecinos preocupados por la repentina ausencia 
de la mujer. mientras los agentes examinan el sótano, el narrador, 
seguro de su escondite, bromea con ellos. hasta que, de pronto, 
un extraño ruido –mitad sollozo de niño, mitad maullido- surge de 
detrás del muro, atrayendo la atención de los policías. Cuando estos 
tiran abajo la pared, descubren el cadáver de la esposa, sobre la 
cabeza del cual

con la roja boca abierta y el único ojo como de 
fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya 
astucia me había inducido al asesinato, y cuya 
voz delatora me enviaba al verdugo. ¡había 
emparedado al monstruo en la tumba! (PoE, 
1992, p.115)

la evidente dimensión fantástica del relato de Poe descansa 
sobre dos factores esenciales (dejando aparte la extraña 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

199

transformación psicológica del protagonista al caer bajo el influjo 
del “demonio de la perversidad”, intensificada –pero no justificada- 
por la influencia del alcohol): por un lado, las inexplicables e 
inquietantes coincidencias antes señaladas entre los dos gatos; y, 
por otro, la negativa influencia que tiene el segundo animal (cuya 
aparición y origen nunca se esclarecen) sobre el protagonista, 
puesto que podríamos decir que le “obliga” a matar a su esposa, 
permite a los policías descubrir el asesinato y, con ello, provoca 
(indirectamente) que sea condenado a muerte. Demasiadas 
casualidades para dejarlo todo en manos del azar. Pero si algo nos 
enseña lo fantástico es que la casualidad repetida deja de ser tal 
casualidad y pasa a reflejar una lógica, aunque, claro está, ajena a 
lo racional y, por ello, incomprensible. Freud explica perfectamente 
dicho proceso:

es sólo el factor de la repetición no deliberada el 
que vuelve ominoso algo en sí mismo inofensivo 
y nos impone la idea de lo fatal, inevitable, 
donde de ordinario sólo habríamos hablado de 
“casualidad” (1919: 237)

Pero ello tampoco justifica la naturaleza y comportamiento 
del extraordinario gato negro. la única justificación que nos queda 
es asumir la presencia de lo inexplicable en el marco de lo real, es 
decir, la irrupción de lo imposible, de lo fantástico.

Como sabemos, lo fantástico es una categoría que nos presenta 
fenómenos, situaciones, que suponen una transgresión de nuestra 
concepción de lo real, puesto que se trata de fenómenos imposibles 
según dicha concepción.6 Poe exploró de forma magistral los límites de 
lo que consideramos realidad, abriendo nuevos caminos para el cultivo 
de lo fantástico. Sin él, este género no sería el que ahora conocemos.

6 Esta es la idea de lo fantástico que yo defiendo y que he expuesto con detalle en 
diversos trabajos de carácter teórico. véase, sobre todo, mi ensayo Tras los límites de 
lo real. Una definición de lo fantástico (2011).
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“THE DEVIL IN THE BELFRY, AN 
EXTRAVAGANZA?”, DE EDGAR ALLAN POE: 

O GÓTICO CÔMICO
Renata Philippov

assim começa o conto “The Devil in the Belfry -– an 
extravaganza”1 [o Diabo no Campanário], publicado originalmente 
em 18 de maio de 1839 no periódico Saturday Courier and mirror 
of the Times, mais conhecido na época como Philadelphia Saturday 
Chronicle, e depois incluído pelo autor no volume i da coletânea 
Tales of the Grotesque and arabesque (1840):

Toda a gente sabe, de modo geral, que o mais 
belo lugar do mundo é – ou, ai!, era – o burgo 
holandês de vondervotteimittiss. Contudo, como 
se encontre a alguma distância de qualquer das 
principais estradas, estando, de certo modo, 
fora de mão, talvez poucos de meus leitores 
o tenham alguma vez visitado. Em benefício 
daqueles que não o hajam visitado, portanto, 
acho acertado dar alguns informes a seu respeito. 
E isto é, de fato, tanto mais necessário quanto, 
na esperança de conquistar a simpatia pública 
para seus habitantes, me proponho aqui relatar 
a história dos acontecimentos calamitosos 
que recentemente ocorreram dentro de seus 

1  Por uma questão metodológica, salvo quando necessário, no corpo do texto 
trazemos as citações do conto retiradas da edição compilada e traduzida por oscar 
mendes e milton amado, cuja fonte completa encontra-se nas referências ao 
final deste capítulo. Em rodapé, trazemos a versão original, publicada em 1839 e 
disponível na íntegra em www.eapoe.org.
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limites. Ninguém que me conheça duvidará de 
que o dever assim imposto a mim mesmo será 
cumprido, com o melhor da minha habilidade, 
com toda aquela severa imparcialidade, todo 
aquele exame cauteloso dos fatos e diligente 
citação de autoridades que sempre distinguiram 
aquele que aspira ao título de historiador. (PoE, 
2001, p.496. Grifos do tradutor.)2

o início, em caráter de prólogo, parece, em uma primeira 
leitura, trazer a voz de um narrador em terceira pessoa relatando 
historiograficamente, com “severa imparcialidade” e “exame 
cauteloso dos fatos” os “acontecimentos calamitosos” ocorridos em 
um burgo ou vilarejo holandês então desconhecido e desaparecido, 
vondervotteimittiss. No entanto, um leitor mais atento poderá 
perceber que, por detrás de um prólogo construído retoricamente 
através de um tom de seriedade e objetividade, temos já no nome 
do local o início de um relato satírico. afinal, a leitura mais pausada 
do nome vondervotteimittiss, bem como a epígrafe “What o’clock 
is it? - old Saying” [“Que horas são? - velho ditado”], parecem 
fazer eco: no nome pretensamente holandês, temos, na verdade, 
a corruptela de “Wonder what time it is” [“Pergunto-me que horas 
são”]. Como discute ana maria Zanoni da Silva (2006), em chave 
de leitura política sobre o humor em alguns contos do autor, Poe 
recupera a pronúncia estereotipada dos holandeses da expressão 
what time is it, que resulta apenas no som vondervotteimittiss, 
2  No original: “Every body knows, in a general way, that the finest place in the 
world is – or, alas! was – the Dutch borough of Vondervotteimittiss. Yet, as it lies some 
distance from any of the main roads, being in a somewhat out of the way situation, 
there are, perhaps, very few of my readers who have ever paid it a visit. For the 
benefit of those who have not, therefore, it will be only proper that I should enter 
into some account of it. And this is, indeed, the more evident, as, with the hope of 
enlisting public sympathy in behalf of the inhabitants, I design here to give a history in 
petto of the calamitous events which have so lately occurred within the limits. No one 
who knows me will doubt that the duty thus self-imposed will be executed to the best 
of my ability, with all that rigid impartiality, all that cautious examination into facts, 
and diligent collation of authorities which should ever distinguish him who aspires to 
the title of historian.” (PoE, 1839, n.p. Grifos do autor).
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junção de partículas de palavras desarticuladas e aparentemente 
desprovidas de sentido [...]. (ZaNoNi, 2006, p.90)

além disso, ao mesmo tempo em que o narrador pretende 
relatar os acontecimentos com rigor, detalhes precisos e 
objetividade, deixa claro, a seguir, que não é possível estabelecer a 
data precisa de fundação da localidade nem apontar sua localização 
exata, posto que está encravada, em forma de círculo perfeito, em 
um vale rodeado por montes que não permitem ver coisa alguma 
para além dessa barreira natural. o narrador também afirma que 
seus habitantes não acreditavam na existência de nada além de tais 
montes, como se estivessem, a nosso ver, em um conto de fadas, 
encapsulados em si mesmos, alheios ao entorno, em tempo e 
localização imprecisos – indefinição essa que auxilia na construção 
dos efeitos de sentido e ambientação e figuração insólitas, como 
discutiremos mais adiante. 

Por outro lado, o relato prossegue com requintes de descrição 
sobre as casas, a rua, as mobílias, a aparência física dos habitantes, 
suas vestimentas, os animais. Tudo é descrito até o mínimo detalhe, 
com laivos de exagero, e, ao mesmo tempo, reiteradamente deixa 
claro um aspecto que rege a vida de todos: o relógio. o vilarejo 
consiste em sessenta casas apontando para uma construção 
central, o edifício do Conselho da localidade, com uma torre ou um 
campanário contendo um relógio central regiamente monitorado 
por aquele que tem a função mais ilustre de todas: o “belfry-man” 
ou o homem do campanário.

Cada casa possui em seu jardim externo um relógio de sol com 
repolhos marcando as horas. Dentro das casas há também relógios 
ocupando posição de destaque nas salas. Cada morador possui 
também seu relógio de bolso ou de pulso. as crianças haviam atado um 
relógio ao rabo de um gato. assim, tudo é marcado na localidade pelo 
compasso do relógio, compasso esse milimetricamente controlado e 
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cronometrado. Todos, homens, mulheres, crianças e seus animaizinhos 
de estimação, um gato gordo e uns porcos, parecem viver bem e 
em harmonia, diz-nos o narrador, para, em seguida, colocar o leitor 
na sequência vertiginosa de um evento singular e assustador que 
interrompe essa paz e equilíbrio: irrompe no alto de uma das colinas ao 
redor do vilarejo uma figura, a princípio diminuta, mas que se aproxima 
a passos largos e sem seguir compasso algum. assim é descrito o 
invasor, com requintes de grotesco, exagero e horror:

Um objeto esquisito [...] um rapazinho, bem 
pequeno e de aparência estrangeira. [...] Seu 
rosto era de um negro cor de rapé e tinha um 
longo nariz adunco, olhos miúdos, uma boca 
larga e uma admirável dentadura que ele 
parecia ter gosto de exibir escancarando a boca 
de orelha a orelha. além de bigodes e suíças, 
nada mais havia a ver no resto de seu rosto. 
Estava com a cabeça descoberta e seu cabelo 
fora cuidadosamente arranjado com papelotes. 
Seu traje era uma casaca preta, meias pretas e 
escarpins de entrada baixa, tendo, como laços, 
enormes molhos de fita de cetim preto. [...] Para 
falar claramente: o sujeito tinha, a despeito de 
seu sorriso, uma espécie de cara audaciosa e 
sinistra [...]. (PoE, 2001, p.500-501)3

assim, exagero e ridículo se aliam a figuração de um personagem 
que nos lembra um dândi misto de vampiresco e diabólico, com 

3  Do original: “a very odd-looking object […] a very diminutive foreign-looking 
young man. […] His countenance was of a dark snuff colour, and he had a long hooked 
nose, pea eyes, a wide mouth, and an excellent set of teeth, which latter he seemed 
anxious of displaying, as he was grinning from ear to ear. What with mustachios and 
whiskers there was none of the rest of his face to be seen. His head was uncovered, 
and his hair neatly done up in papillottes. His dress was a tight-fitting swallow-tailed 
black coat (from one of whose pockets dandled [[dangled]] a vast length of white 
handkerchief) black kerseymere knee-breeches, black silk stocking [[stockings]], and 
stumpy-looking pumps, with huge bunches of black satin ribbon for bows. […] To 
speak plainly, the fellow had, in spite of his grinning, an audacious and sinister kind 
of face […]” (PoE, 1839, n.p. Grifo do autor).
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suas vestes negras e ares insólitos. os habitantes não estranham 
sua chegada no início, tampouco temem sua presença, apenas o 
observam com curiosidade, dividindo seus olhares entre a torre do 
campanário e tal figura.

No entanto, logo ficam profundamente perturbados por 
perceberem “com justa indignação [...] que o velhaco peralvilho, 
enquanto dançava um fandango aqui e dava uma pirueta ali, 
não parecia ter a mais remota ideia disso que se chama marcar 
compasso na dança” (2001, p.501)4. ou seja, o invasor não parecia 
ser capaz de trilhar passos marcados por compasso de relógio. 
isso mesmo, o que os afronta é como o estranho dança e anda, 
sem seguir os passos do relógio, quer dizer, sem se portar como 
eles. Sua aparência, por outro lado, não lhes parece causar maior 
espanto, pelo menos no início. 

a figura rapidamente entra no burgo e quase que em um passe 
de mágica se apossa da torre do campanário e do relógio central, para, 
só então, causar o desespero da população. a primeira coisa que faz é 
marcar treze badaladas do relógio, o que os habitantes imediatamente 
associam com a presença do diabo: “Der Teufel” [o diabo, em alemão5], 
gritam desesperadamente. É tarde demais. o sossego está quebrado 
e a rotina dos habitantes até então marcada pelo compasso das horas 
cede lugar ao desequilíbrio: não mais sentem fome na hora correta, 
o alimento costumeiro, o chucrute, parece desandar, os repolhos 
dos relógios de sol ficam vermelhos, tudo parece agora encoberto 
e sob domínio do mal. o narrador termina seu relato dizendo que é 
necessário organizar um grupo de pessoas para retornar à localidade, 
retirar o diabo de lá e restaurar a paz.
4  Do original: “a righteous indignation was that the scoundrelly popinjay, while he 
cut a fandango here, and a whirligig there, did not seem to have the remotest idea in 
the world of such a thing as keeping time in his steps” (PoE, 1839, n.p).
5  Neste momento, assim como quando os habitantes do local começam a contar 
as treze badaladas do relógio, Poe mistura termos em alemão e holandês, o que, 
como veremos mais adiante, a nosso ver, colabora para a ridicularização com que os 
personagens são descritos.
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Um leitor mais desatento talvez leve a sério a narrativa, dada 
a profusão de detalhes sobre a localidade e seus habitantes – a 
despeito da indefinição da localização exata do vilarejo –, o discurso 
pretensamente historiográfico em terceira pessoa, a presença do 
prólogo inicial como recurso retórico e a discussão sobre a origem 
e o significado do nome do burgo. Embora não possa precisar tal 
origem, remete ao leitor a possíveis explicações e a pretensas, 
posto que inexistentes, obras científicas que possam elucidar de 
onde vem tal nome:

Não pretendo, contudo, comprometer-me em 
sustentar uma tese de tal importância, e devo 
endereçar o leitor, desejoso de informação, ao 
livro oratiunculae de Rebus Praeter-veteris, de 
Dundergutz. veja, também, Blunderbuzzard, 
De Derivationibus, pp. [sic] 27 a 5010, in-fólio, 
edição gótica, caracteres vermelhos e negros, 
com chamadas e sem monograma. Consulte 
também as notas marginais no autógrafo 
de Stuffundpuff e os subcomentários de 
Gruntundguzzell. (2001, p.497)6

No entanto, é nesse mesmo momento que, tal a circularidade da 
disposição das sessenta casas voltadas, tais os minutos do relógio, 
para a torre central, o narrador menciona pela primeira vez, o termo 
“Blitzen”, ou raio, em alemão, para se remeter, para além da possível 
origem do nome da localidade, também para um “certo fluido 
elétrico” (p.497)7 que emanava da torre. Temos esse mesmo termo 
ao final do conto, quando um dos moradores grita “Donder und 

6  Do original: “I do not choose, however, to commit myself on a theme of such 
importance, and must refer the reader desirous of further information to the 
“Oratiunculae de Rebus Praeter-Veteris“ of Dundergutz. See, also, Blunderbuzzard 
“De Derivationibus,” p.27-5010, Folio Gothic edit: Red and Black character, Catch-
word and No Cypher – wherein consult also Marginal notes in the autograph of 
Stuffundpuff, with the Sub-Commentaries of Gruntundguzzell. (PoE, 1839, n.p. Grifos 
do autor).
7  Do original: “electric fluid” (1839, n.p).
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Blitzen” [interjeição que pode ser traduzida livremente por trovão 
e raio, expressão de susto e, ao mesmo tempo, de destruição]8 
diante da constatação da presença de um ser diabólico entre eles. 
ou seja, podemos aqui lembrar da teoria do efeito final, tal como 
defendida por Poe em alguns de seus ensaios teóricos, como “The 
Philosophy of Composition” (1846) e “The Poetic Principle” (1850), 
tudo deveria culminar no efeito final almejado; nada, nenhuma 
palavra ou detalhe deveria ser desperdiçado. Essa circularidade 
que pode ser apreendida de tal teoria pode ser vista neste conto 
ao mesmo tempo em que temos um burgo circular e voltado para 
uma torre central, em que o cotidiano de todos estava monitorado 
e centrado no tique-taque dos relógios, a própria narrativa nos 
prepara, desde o início, para os eventos narrados. No próprio nome 
do burgo estaria em sua possível e, ao mesmo tempo, indefinida 
etimologia o raio e o trovão que a condenariam ao desequilíbrio 
trazido pelo forasteiro diabólico, desequilíbrio esse devastador, 
posto o agente de destruição da única forma de organização que a 
localidade conhecia: o compasso do relógio.

Por outro lado, se no início da narrativa estamos diante de um 
relato que se diz rígido, objetivo e historiográfico, temos também algo 
que irá miná-lo por dentro: o forte sarcasmo e a ironia fina de Poe se 
fazem presentes desde a primeira linha. o vilarejo holandês isolado 
de tudo e todos, como em um reino distante de conto de fadas, regido 
pelo relógio, é, na verdade, objeto de comicidade desde o início da 
narrativa. o próprio nome nos revela isso, tal um jogo especular, 
como dito acima, em relação à epígrafe e ao cotidiano ridicularizado 
de seus moradores, por detrás de uma pretensa objetividade. Em 
vez de notação em números, marcando as horas no mostrador dos 

8  aqui optamos por deixar a interjeição no original do conto, pois o tradutor, 
buscando manter o tom de ironia e brincadeira com a língua pretensamente 
holandesa, a traduziu livremente. Na tradução de oscar mendes, temos “Raias e 
Drovongs” (2001, p.502), o que não permite o eco com Blitzen, algo que, a nosso ver, 
Poe quis manter em seu conto.
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relógios de sol em frente a cada uma das casas, temos repolhos 
marcando o passar do tempo – remetendo-se à ideia grotesca de que 
alemães e holandeses são a mesma coisa e que só comem chucrute; 
as roupas e a aparência física dos moradores beiram ao grotesco e 
ao risível; os animais de estimação são porcos, em alusão à crítica já 
corrente no século XiX de que os holandeses seriam, pelo olhar dos 
germânicos, e estes, pelo olhar dos ingleses, nada mais do que porcos 
e imbecis. Sua inocência diante da invasão do outro, do diabólico, 
parece deixar isso claro. afinal, o diabo não só invade a comunidade 
até então calma e organizada, mas também perturba a ordem das 
coisas, e vai além, indo se “sentar na barriga” do homem mais ilustre 
do local, o homem do campanário. Temos, assim, a irrupção pelo 
forasteiro, um ser identificado pelos próprios habitantes do local 
com o diabo, o “Der Teufel”, o “Nick”9, trazendo desassossego a uma 
comunidade até então isolada de tudo e todos. Podemos afirmar que 
estamos diante da irrupção do insólito, em chave gótica, para dentro 
do maravilhoso ou do conto de fadas, no sentido todoroviano do 
termo: o mundo da perfeição e do faz-de-contas, isolado por colinas 
em relação à realidade objetiva extramuros, é surpreendido pela 
chegada do diabólico para dentro de seu contexto de perfeição e 
harmonia. E tudo é narrado, como já dito, com requintes de detalhes 
e pretensa objetividade, criando efeito de verossimilhança desde o 
início da narrativa. assim, tudo será crível por parte do leitor mais 
desatento. afinal, como duvidar do discurso historiográfico? Como 
duvidar de fontes publicadas e citadas em todos os detalhes pelo 
narrador quando, no início do conto, indica onde seu leitor poderá 
encontrar informações suplementares e, talvez, mais fidedignas, 
sobre a origem do nome do vilarejo?

Temos aqui a ironia do autor, pois, na verdade, nenhuma 
dessas obras existe de fato – recurso, aliás, bastante recorrente 
9  Nick ou Old-Nick, termos que, na gíria em língua inglesa, são sinônimos de diabo 
e que aparecem na versão original do conto. o termo foi suprimido na tradução de 
oscar mendes, motivo que nos levou a mantê-lo em inglês no corpo do texto.
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em outras obras de Poe, e reforçado aqui pela presença de 
termos em alemão e holandês usados de forma intercambiável 
como se fossem a mesma coisa e por palavras que não existem 
no idioma neerlandês (como as horas do relógio, de um a treze, 
entoadas pelos moradores horrorizados diante da presença do 
diabo). além disso, note-se a extensão de um dos textos sugerido 
pelo narrador caso algum leitor queira consultá-lo – da página 
27 à 5.010. obviamente nenhum leitor se aventuraria a ler tanto 
somente para confirmar algo que, como diz o narrador, ele mesmo 
não se aventura a asseverar, embora, ao mesmo tempo, garanta 
estar seguindo com objetividade o rigor historiográfico. Cabe ao 
leitor, assim, crer ou não nos eventos narrados enquanto o jogo 
de verossimilhança ajuda a optar pela primeira alternativa. Como 
diz Campra (2016), para que o fantástico – termo que emprega de 
forma ampla – exista é necessária a presença do real, ou, segundo 
Roas (2014), remetendo-se a villanueva (1992), “poderíamos pensar 
no fantástico como uma espécie de ‘hiper-realismo’” (2014, p.53). 
assim, o pretenso discurso historiográfico e o exagero dos detalhes 
trazendo um retrato da localidade e de seus habitantes ajudam a, 
por um lado, tornar verossímeis os acontecimentos narrados e, ao 
mesmo tempo, minam a credulidade pela presença constante da 
ironia e da sátira.

o gótico, trazido com a chegada avassaladora e inexorável 
do invasor demoníaco, longe da constituição recorrente e 
mais habitual que vemos em contos de horror, com criaturas 
monstruosas habitando castelos e casas mal-assombradas, escuras 
e sombrias (BoTTiNG, 1996), aqui aparece em pleno campo 
aberto e indefinido, do alto das colinas que circundam o vilarejo, e 
rapidamente vai se instalar na torre do campanário, lugar central 
da comunidade e, ao contrário da imagem comumente associada 
à religiosidade cristã (campanários geralmente são vistos em 
igrejas) ou a lugares de isolamento e prisão (por exemplo, é no alto 
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da torre em contos de fadas onde princesas são costumeiramente 
aprisionadas), aqui é o símbolo da razão de viver da comunidade, 
lugar para onde todos estão voltados, tal o centro do relógio, a 
engrenagem que segura e controla os ponteiros e dá o movimento 
da contagem do tempo. Qualquer irrupção na ordem natural das 
coisas e a resposta à pergunta que satiricamente nomeia o vilarejo 
vondervotteimittiss ou “Wonder what time it is” não será mais 
respondida com exatidão.

Temos assim, como discutem indrusiak (2018, p.45-46) e Silva (2006), 
a presença neste conto da sátira e da ironia romântica como forma 
de crítica e a irrupção do diabólico, ou seja, de marca do gótico, para 
potencializar tal efeito tecido, na verdade, desde o início da narrativa, 
e presente já no subtítulo “an Extravaganza”10 ou, segundo o dicionário 
online Merriam-Webster, na terceira acepção do termo: “uma obra 
literária ou musical marcada por extrema liberdade de estilo e estrutura 
e geralmente por elementos do burlesco ou paródia”11 (Tradução minha). 
ou seja, ao mesmo tempo em que o narrador quer nos fazer crer nos 
eventos narrados, via discurso historiográfico e milimétrica, exagerada 
e hiperbolicamente detalhista, já no subtítulo temos a subversão, a 
paródia, o antidiscurso que um leitor menos atento talvez não consiga 
perceber. Nesse sentido, podemos afirmar que o conto aqui brevemente 
analisado é exemplo de uma produção que pode ser classificada como 
gótico cômico, face talvez um pouco menos conhecida do grande público, 
mas igualmente presente na contística do autor.

mas o que Poe estaria satirizando aqui? Segundo Silva (2006), 
talvez a figura dos primeiros colonos holandeses (primeiros habitantes 
europeus da ilha de manhattan) em território norte-americano, com a 

10  mais uma vez, temos um elemento do conto que foi suprimido quando da 
tradução aqui consultada. oscar mendes não traz esse subtítulo para o conto e, 
assim, retira a chave de leitura proposta desde o início por Poe.
11  Do original: “a literary or musical work marked by extreme freedom of style 
and structure and usually by elements of burlesque or parody.” (mERRiam-WEBSTER 
oNliNE DiCTioNaRY).



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

212

invasão inglesa e futura figura do Yankee, fruto da colonização. Diz-
nos Silva a respeito do narrador e do próprio autor:

[a]o longo da trama narrativa, situa os 
moradores gravitando automatizados em torno 
dos relógios e das batidas que anunciam as 
horas em resposta a [sic] pergunta – Que horas 
são?. Com sua maestria, Poe reúne em um único 
espaço os traços típicos de cada uma das raças 
que compõem o povo norte-americano, ou 
seja, os holandeses com o sotaque que lhes é 
próprio e os ingleses, sempre voltados a seus 
relógios, com a pontualidade britânica. Dessa 
mistura surgem os personagens da trama, cuja 
atenção está voltada para o chucrute e para a 
pontualidade de seus inúmeros relógios. Para 
subverter a ordem automatizada, Poe acrescenta 
um forasteiro híbrido de bufo e demônio que 
lembra o Yankee. (2006, p.90)

leitura possível, a nosso ver, embora também se possa pensar em 
crítica política. De acordo com estudo seminal do conto publicado em 
1956, William Whipple associa o diabo à figura do então presidente 
dos Estados Unidos, martin van Buren. Remetendo-se a Whipple, em 
edição anotada sobre vários contos do autor, andrew Barger (2008, 
p. 115) brevemente comenta o seguinte sobre o conto aqui analisado:

Poe criou muitos cenários únicos para suas 
histórias. aqui emprega a área da Pensilvânia, 
habitada por colonos holandeses, para a 
visita do diabo. ridicularizando a necessidade 
obsessiva por pontualidade por parte dos 
moradores da Filadélfia (bem diferente das 
maneiras mais relaxadas com que Poe foi 
criado no Sul do país), faz com que a área se 
assemelhe a um relógio gigante. [...] além do 
tempo, os habitantes também são consumidos 
pelo dinheiro, ou repolho, gíria para dinheiro. 
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[...] martin van Buren foi [o oitavo] Presidente dos 
Estados Unidos entre 1837 e 1841. Sua família era 
holandesa. No ano em que tomou posse os Estados 
Unidos passaram pela pior crise financeira até então 
com milhares perdendo suas terras e negócios. 
van Buren continuou a tática deflacionária de seu 
predecessor, andrew Jackson, consequentemente 
prolongando a depressão. William Whipple via van 
Buren como o diabo desse conto”. (2008, p.115. 
Tradução minha)12

Também se remetendo a Whipple, Stephen mooney, em 
breve artigo discutindo a intenção cômica em alguns dos contos 
de Poe, menciona a questão do diabo como sinal de comicidade: 
“o diabo como personagem é invariavelmente sinal do cômico. 
Nesse sentido, Poe está na corrente principal do humor norte-
americano”13 (mooNEY, 1961, p.434. Tradução minha). mooney 
lê “o Diabo no Campanário” como uma farsa diabólica, ecoando a 
leitura de Whipple, a de que nesse conto Poe estaria fazendo uma 
dura crítica política, pela chave do cômico grotesco, ao cenário 
econômico de seu tempo. assim, o presidente-diabo estaria 
invadindo a paz reinante em uma comunidade até então alheia 
aos conflitos sociais, políticos e econômicos presentes apenas 
para além de seus domínios territoriais. Tal em um conto de fadas, 
isolados do restante do país, viviam somente para o tempo e o 

12  Do original: “Poe created many unique settings for his stories. Here he employs 
the area of Pennsylvania, inhabited by Dutch settlers, for a visit from the devil. Making 
fun of Philadelphians’ obsessive need for punctuality (much opposed to leisurely ways 
of Poe’s upbringing in the South), he makes the area resemble a giant timepiece. […] 
Besides time, the inhabitants are also consumed with money, or cabbage, a slang 
term for money. […] Martin Van Buren was President of the United States from 1837-
1841. His family was Dutch. On the year he took office the United States experienced 
the worst financial crisis it had ever seen with thousands losing their lands and 
businesses. Van Buren continued the deflationary tactics of his predecessor, Andrew 
Jackson, thereby prolonging the depression. William Whipple envisioned Van Buren 
as the devil of this tale.” (BaRGER, 2008, p.115).
13  Do original: “The devil as a character is invariably a signal of the comic. In this 
respect, Poe is in the main stream of American humor” (mooNEY, 1961, p.434).
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dinheiro e nada mais. apenas a chegada de um diabo, ou seja, a 
nosso ver, da irrupção do gótico, pela chave do grotesco (o próprio 
diabo também é ridicularizado em sua descrição física, com dito 
acima), pode causar o caos: pela leitura de Whipple, ecoada por 
Barger e mooney, e com a qual concordamos aqui, o conflito 
instaurado com a chegada de um novo presidente, tão distante e, 
ao mesmo tempo, tão semelhante aos habitantes do local (posto 
que proveniente da mesma origem holandesa), poderia trazer 
o fim do conto de fadas, desorganizar a rotina absolutamente 
cronometrada, desestabilizar a paz reinante e destruir a calma do 
lugar. Era exatamente essa a visão de boa parte da sociedade norte-
americana durante os longos sete anos de crise deflacionária por 
eles vivida: a crise de 183714. Do mesmo modo que, no conto, com 
a chegada do diabo, os habitantes não mais conseguiam produzir, 
trabalhar, cuidar das plantações de repolho ou comer chucrute, 
a crise de 1837 trouxe profunda desestabilização econômica, 
desemprego, perda de bens, caos, crise que somente seria vista 
novamente quase um século depois (com a Queda da Bolsa de 
Nova iorque em 1929) ou, mais recentemente, em 2008, com a 
explosão da bolha imobiliária.

Portanto, é com a chegada do outro, da alteridade, do estranho 
(FREUD, [1919]1955), daquele que deixa de ser familiar e, como tal, 
tudo desestabiliza: o retorno ao estado original não parece ser mais 
possível. Trata-se da presença desse estranho ou (in) familiar15, no 
caso do conto aqui contemplado, a do diabo, que se aproxima como 
alguém aparentemente inofensivo e conhecido para, então, se 
transformar em figura aterradora, ou melhor dizendo, do presidente 

14  Quando o conto foi publicado, em 1839, os norte-americanos estavam em meio 
a essa crise.
15  vale salientar que a mais nova edição em português do ensaio “Das 
Unheimliche”, de Freud, publicada em 2019, traz o neologismo “infamiliar”, a 
nosso ver a solução que mais se aproxima linguisticamente do binômio heimlich/
umheimlich em língua alemã.
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van Buren, um holandês como os habitantes do burgo, mas, ao 
mesmo tempo, mensageiro do caos e desespero inexoráveis, pela 
chave de leitura que aqui propomos, ecoando Whipple, Barger e 
mooney. Nesse sentido, lendo o conto como crítica política pelo 
prisma do cômico, podemos dizer que Poe emprega o gótico como 
sinônimo de caos, de destruição e aniquilação (BoTTiNG, 1996), 
na esteira do gótico inglês dos séculos Xviii e XiX. No entanto, no 
conto de Poe aqui contemplado, temos um ângulo menos habitual, 
o do gótico cômico, ângulo esse, por sua vez, menos estudado pela 
fortuna crítica do autor, mas já anunciado no subtítulo do conto, 
“an Extravaganza“, ou seja, uma paródia.
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EDGAR ALLAN POE EM SEU ESPAÇO 
E TEMPO: A PERSONIFICAÇÃO E A 

REIFICAÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA 
SOCIOECONÔMICA

Natasha Costa

INTRODUÇÃO

afirmações conflitantes como: “Este autor é um gênio solitário” 
ou “Este autor é um crítico social”, não poderiam ser sustentadas 
sobre muitos escritores, mas Edgar allan Poe (1809-1849) é um deles.

Tradicionalmente, Poe é visto como um autor “Out of Space – out 
of Time”1, ou seja, desconectado de seu espaço e tempo biográficos. 
a associação desse artista à solidão, aos devaneios internos e a 
um misantropo melancólico teve origem principalmente em seu 
obituário, documento escrito por Rufus Wilmot Griswold em 1849 
que moldou, em grande parte, a reputação do autor após sua morte. 
Seguindo a dica de Griswold, um crítico anônimo escreve assim 
sobre Poe num periódico da época: “Ele tomava bebidas e cuspia 
críticas sem considerar o que os outros pensavam. Era um rejeitado 
da sociedade, um ismaelita, um divergente que seguia um caminho 
enquanto todo mundo seguia outro.”2 (haYES, 2009, p.9. Tradução 
1  Este é um verso de seu poema Dream-Land, publicado no periódico Graham’s 
Magazine em 1844. in https://www.eapoe.org/works/poems/drmlanda.htm acesso 
em 21.Nov.2018.
2  “He took in drink and spewed out criticism without regard to what others 
thought. He was a cast-off of society, an Ishmaelite, a deviant who went one way 
when everyone else went the other.” (haYES, 2009, p.9).
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nossa). a nota de falecimento ajudou a repercutir a recepção de Poe 
como um escritor atormentado, aprisionado nos sonhos infernais 
de sua própria mente e “incapaz de olhar objetivamente para o 
mundo exterior”3 (NiCol, 2013, p.75. Tradução nossa).

Diversos estudos, mais ou menos influenciados por essa 
vertente, têm se dedicado a examinar a vocação de Poe para o 
mergulho psíquico e onírico no eu, na solitária realidade interior. 
Essa perspectiva tende a destacar como as obras do autor refletem 
“o universo da mente e o isolamento do homem em relação à 
sociedade”4 (PhiliPPov, 2015, p.1. Tradução nossa) e como Poe 
registra “sua escritura solitariamente na fonte do terror, do macabro 
e da decadência” (ColUCCi, 2008, p.1).

o contraponto ao gênio marginal de Poe começou a surgir a 
partir do século XX. Essa segunda tendência da crítica literária passa 
a enxergá-lo em um posicionamento histórico-social diferente da 
primeira vertente, evidenciando seu engajamento com a realidade 
exterior. Campbell (1923) defende que a participação ativa de Poe 
na sociedade estadunidense se nota quando o contista discute o 
pagamento dos autores de seu tempo, a lei de direitos autorais, 
os métodos de pavimentação de ruas, as formas de atravessar o 
atlântico em um dirigível, a criptografia, a origem do universo 
e a evolução da matéria – questões que agitavam as mentes de 
seus contemporâneos. marchand (1934), ecoando esse ponto de 
vista, considera Poe um crítico social, pois a biografia do escritor 
demonstra seu envolvimento pessoal com os temas e a política do 
período, tais como a democracia e a reforma social.

mais recentemente, essa tendência continua a examinar a 
participação ativa de Poe na sociedade estadunidense do século XiX. 
Para Whalen (1999), Poe é tanto o produto quanto o presságio de uma 

3  “to render him incapable of looking objectively at the outside world” (Nicol, 
2013, p.75).
4  “the universe of mind and man’s isolation vis-à-vis society” (PhiliPPov, 2015, p.1).
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nova cultura emergente, um artista que respondeu às dificuldades 
econômicas de formas variadas – que vão desde declarações 
teóricas sobre o valor da literatura até empreendimentos práticos 
no negócio dos periódicos. Na visão de Whalen, as obras do escritor 
registram o profundo engajamento entre “a imaginação material de 
Poe e a economia capitalista em desenvolvimento.”5 (1999, p.226. 
Tradução nossa).

os escritos de Poe, nessa perspectiva, podem ser considerados 
presságios da consolidação do capitalismo e da mudança ética que 
esse sistema econômico engendrou. Para Tschachler (2013), as 
décadas de 1830 e 1840 nos Estados unidos da américa assinalaram 
um fascínio generalizado com ouro, dinheiro e comércio bancário, 
mas também uma preocupação com essas mesmas questões 
financeiras. o crescimento econômico se pareava com a crise. Foi 
uma época turbulenta de “colapso bancário, pânico financeiro, 
insegurança monetária e depressão esmagadora que tiveram 
um efeito particularmente devastador na indústria editorial.”6 
(TSChaChlER, 2013, p.7. Tradução nossa). ao restituir as obras 
de Poe ao contexto financeiro de seu país, o crítico defende que 
entender as forças em ação no ambiente do contista é essencial 
para compreender a especificidade histórica de seus escritos.

E o que o próprio Poe tem a dizer sobre a relação entre 
literatura e sociedade? Como o autor descreveria as condições da 
questão formal, que tanto valorizava, diante da vulnerabilidade da 
economia política estadunidense? vejamos:

Parece que as leis horrendas da economia 
política não podem ser evitadas nem mesmo 
pelos inspirados e que uma versificação perfeita, 

5  “Poe’s material imagination and the developing capitalist economy.” (WhalEN, 
1999, p.226).
6  “banking collapse, financial panic, monetary insecurity, and grinding depression 
that had a particularly devastating effect on the publishing industry.” (TSChaChlER, 
2013, p.7).
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um estilo vigoroso e uma imaginação diligente 
podem – como a água que bebemos e sem a 
qual morremos, e ainda a desprezamos – ser 
demonstrados de forma tão abundante e, apesar 
disso, não ter absolutamente valor algum.7 (PoE, 
1841, p.249. Tradução nossa)

Em outras palavras, Poe está reconhecendo a inevitabilidade 
dos fatores sociais. Para o autor, um contexto econômico hostil 
é suficiente para invisibilizar até mesmo criações aplicadas e 
perfeitas. as leis do dinheiro desprezam a inspiração artística, e 
esse equívoco é digno de advertência. Poe, um artista pessoalmente 
envolvido na teia de complicações econômicas de seu país, foi “de 
fato transformado em uma estranha síntese de arte e comércio, um 
poeta virado de cabeça para baixo pelas forças da crise financeira.”8 
(WhalEN, 1999, p.24. Tradução nossa).

Neste capítulo, gostaríamos de contribuir para esta segunda 
vertente. Entendemos que o contexto socioeconômico dos 
Estados Unidos do século XiX influenciou Edgar allan Poe 
afetando profundamente sua atitude literária. Respondendo 
artisticamente a esta realidade, Poe internaliza tal contexto na 
própria constituição de suas narrativas. Defendemos assim a 
hipótese de que Poe comunica a existência de uma inversão de 
valores na sociedade estadunidense ao empregar as figuras de 
linguagem da personificação e da reificação para caracterizar a 
relação entre os personagens e o espaço literário. Desdobremos 
tal hipótese abaixo:

os contemporâneos de Poe, impelidos pela emulação da 
nobreza e pela crescente cultura do capital, se dedicavam a ostentar 

7  “It seems that the horrid laws of political economy cannot be evaded even by the 
inspired, and that a perfect versification, a vigorous style, and a never-tiring fancy, 
may, like the water we drink and die without, yet despise, be so plentifully set forth as 
to be absolutely of no value at all.” (PoE, 1841, p.249).
8  “Poe was indeed transformed into a strange synthesis of art and commerce, a 
poet turned upside down by the forces of financial crisis.” (WhalEN, 1999, p.24).
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os dólares e os artigos domésticos. Esta supervalorização, contudo, 
engendrou a corrupção do gosto, da beleza, das ideias. Poe identifica 
aí uma inversão de valores que assolava a sociedade estadunidense 
e intui a consolidação de um sistema econômico que priorizaria a 
produção de bens e negligenciaria as capacidades humanas.

É sob essa perspectiva socioeconômica que entendemos 
as figuras de linguagem da personificação e da reificação. ao 
humanizar o reino inorgânico e coisificar a dimensão viva, tal como 
o ser humano e suas capacidades para a metafísica, Poe sugere, 
pela arte, que a ostentação das coisas é sinônimo indissociável 
da decadência humana e vai além de tecer uma mera observação 
sobre a dinâmica social estadunidense.

Nosso objetivo então é compreender a personificação e a 
reificação como recursos artísticos responsáveis por interiorizar 
na dimensão literária uma crítica social – a inversão de valores 
em curso na sociedade estadunidense do século XiX. Para isso, 
tomaremos como corpus o ensaio “The philosophy of furniture” e o 
conto “The fall of the house of Usher” – traduzidos como “a filosofia 
do mobiliário” e “a queda da casa de Usher”. Também faremos 
menções ao conto “The oval portrait” – ou “o retrato ovalado”.

Buscaremos mostrar, na primeira seção deste capítulo, que o 
ensaio “a filosofia do mobiliário” descortina Poe como um crítico 
social localmente engajado, revela como os estadunidenses 
invertiam o tratamento às coisas e às ideias e pressagia a 
instauração de uma sociedade que ostenta os bens, a mercadoria, 
a riqueza. Na segunda seção, observaremos de que forma o conto 
A queda da casa de Usher, com ocasionais referências a “o retrato 
ovalado”, expressa artisticamente tal inversão de valores na forma 
da humanização do inorgânico e da reificação do orgânico.

ao tentar entender, dessa maneira, o significado social 
da produção de Poe, não negligenciamos o fato de que ele é 
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reconhecidamente um autor para quem a constituição formal 
da obra é de suma importância, pois “Poe prefere direcionar suas 
obras controlando a imaginação criadora com primazia da forma e 
com o emprego da razão.” (PhiliPPov, 2017, p.351). Nesta análise 
das produções de Poe à luz da forma como os Estados Unidos do 
século XiX lidavam com as coisas, pretendemos visualizar, como 
defende Candido (2000, p.6), “texto e contexto numa interpretação 
dialeticamente íntegra”. ou seja, entretemos a hipótese de que 
os fatores socioeconômicos contemporâneos a Poe, tal como a 
supervalorização dos bens engendrada por um capitalismo incipiente, 
atuam na constituição da estrutura de sua escrita. o fator social 
importa, segundo Candido (2000), não como causa ou significado do 
intraliterário, mas ao desempenhar um papel na estrutura da obra. E 
o papel que a inversão de valores realiza, transformada em arte, é o 
de humanizar as coisas e coisificar os humanos.

interpretamos então o espaço literário, termo que abrange 
aqui as coisas, os objetos e o reino inorgânico, como um artifício 
que convida o leitor a olhar de forma renovada para sua realidade 
social. ou, como explica Gama-Khalil (2009, p. 243), “defendemos 
que o espaço ficcional constitui-se como uma base por meio 
da qual o leitor será instigado a reler o seu espaço real a partir 
da visão que tem daquele espaço irreal e insólito.” Poe, dentre 
outras possibilidades, está instigando seu leitor a problematizar a 
existência atrelada e invertida das coisas e dos seres humanos nos 
Estados unidos.

Tal compreensão, que integra texto e contexto, pode talvez 
oferecer uma alternativa à imagem caricata do autor, que se 
cristalizou em alguns círculos de crítica estadunidense. Poe seria o 
artista que veste uma roupa preta surrada num sótão mal iluminado 
e “rabisca sua mais nova paranoia pessoal na forma de verso 
cadenciado ou de história aterrorizante (em que ele figura como 
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o protagonista), e o tempo todo indiferente ou ignorante sobre o 
mundo real lá fora.” 9 (FiShER, 2008, p.16. Tradução nossa).

a imagem de Poe como um artista impermeável à situação 
política e econômica de seu país pode ser ressignificada. o contista 
respondia literariamente às grandes e prementes questões de 
seu tempo e, como uma marie Kondo dos oitocentos, também 
instruía sobre a decoração doméstica e o mobiliário. o atual 
sucesso da jovem especialista em organização seja talvez um dos 
indícios da permanência da mensagem de Poe sobre os critérios 
que orientam nossa relação com as coisas. Na verdade, talvez o 
recado de “a filosofia do mobiliário” lance luz sobre o fenômeno 
da marca Konmari, cujo kit com três caixas organizadoras custando 
89 dólares propõe que não só arrumemos nossas coisas, mas que 
também compremos coisas para arrumar.

vejamos então, na primeira seção abaixo, uma das mensagens 
possíveis de Poe que, 170 anos após o falecimento do autor, ainda 
nos encoraja a aderir a certas causas. 

1. “A FILOSOFIA DO MOBILIÁRIO”: A OSTENTAÇÃO DAS COISAS 
NO LUGAR DAS IDEIAS

Em seu famoso ensaio “a filosofia do mobiliário”, Poe tanto 
orienta quanto censura a forma de a sociedade estadunidense 
do século XiX lidar com as coisas ao redor. Publicado em maio de 
1840 no periódico literário Burton’s Gentleman’s Magazine sob o 
título original “The philosophy of furniture”, este ensaio pode ser 
interpretado de duas formas. Na primeira, ele orienta os cidadãos 
de Nova iorque no arranjo impecável do mobiliário doméstico, 
orientando seu leitor local sobre as medidas do cômodo, a 
disposição da porta e das janelas, a cortina, o tapete, o papel de 

9  “scribbling down his latest personal paranoia into jog-trot verse or a terrifying 
story (in which he figures as the major character), all the while uncaring or ignorant 
about the real world outside.” (FiShER, 2008, p.16).



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

224

parede, os quadros, os sofás, a mesa, os vasos, o candelabro, a 
iluminação, as melhores cores, dentre outros. Na segunda, o ensaio 
censura a relação deturpada dos ianques em relação às coisas, 
pois eles concediam uma importância excessiva aos bens e às 
mercadorias e se esqueciam das ideias, da beleza. Nossa hipótese é 
que “a filosofia do mobiliário”, reforçando dessas duas maneiras a 
imagem de Poe como um crítico social, reverbera sua mensagem de 
cunho socioeconômico para além do público imediato do autor. ou 
seja, o ensaio repercute também para épocas futuras os riscos de a 
relação entre o ser humano e o espaço ao redor ser caracterizada 
pela devoção ao consumo e à aquisição de bens.

Para desenvolvermos essa proposição, observemos 
primeiramente como “a filosofia do mobiliário” serve de guia ao 
seu público leitor imediato, os locatários nova-iorquinos. Como 
esclarece hayes (2002), era um hábito comum que tais inquilinos 
saíssem às ruas com seus pertences na tentativa de obter um 
contrato de moradia que melhorasse suas condições de vida. as 
negociações entre locatários e locadores tinham um dia específico 
para acontecer: o dia primeiro de maio era o “Moving day” – ou Dia 
da mudança. Não é difícil imaginar a balbúrdia: “as ruas de manhattan 
ficavam abarrotadas de carrinhos e carruagens com os inquilinos 
e seus bens domésticos.”10 (haYES, 2002, p.104. Tradução nossa). 
Tampouco é difícil imaginar Poe observando contemplativamente 
as ruas tumultuosas de Nova iorque, uma vez que ele morou na 
cidade pouco depois de publicar o ensaio (haYES, 2002).

Na verdade, Poe queria muito chamar a atenção para a 
forma como os nova-iorquinos escolhiam e organizavam os 
bens domésticos. a segunda (e última) impressão autorizada de 
“a filosofia do mobiliário”, publicada dia 3 de maio de 1845 no 
periódico Broadway Journal, contou com algumas revisões e o 

10  “the streets of Manhattan were chockablock with carts and carriages filled with 
tenants and their household goods.” (haYES, 2002, p.104).
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novo título “house furniture”11 (1845) – que traduzimos aqui como 
Mobiliário doméstico. Um aspecto permaneceu o mesmo nas duas 
edições, como elucida hayes (2002): Poe programou as publicações 
para o mês de maio, coincidindo com o fenômeno social do Dia da 
mudança12. “a filosofia do mobiliário”, que saiu em 1840 na Burton’s 
Gentleman’s Magazine, periódico da Filadélfia, alcançaria as bancas 
de Nova iorque na última semana de abril. E Mobiliário doméstico, 
publicado em 1845 na Broadway Journal, periódico de Nova iorque, 
apareceria nas bancas locais na primeira semana de maio.

ou seja, Poe claramente pretendeu instigar o público leitor 
a reformular sua relação com as coisas, as posses. ademais, ao 
atualizar sua mensagem em Mobiliário doméstico, Poe desejou 
que o título abandonasse a dimensão abstrata contida na palavra 
“filosofia” e passasse a evidenciar a dimensão concreta comunicada 
pela palavra “house”, “casa”. Ele talvez quis dizer, de forma mais 
óbvia, “leitores, falo aqui dos itens de sua casa”.

vemos então que Poe, ao se dirigir a um público específico, 
revela-se como um artista atento ao fato de que a produção em 
massa começou a atingir o reino do mobiliário doméstico13 na 
década de 1830:

Durante a década de 1830, a produção em 
massa entrou no reino do mobiliário doméstico. 
Novas invenções tornaram possível que todos 
comprassem tapetes, cadeiras, papel de parede 
e cortinas de bom gosto. os fabricantes tentavam 
se superar em extravagâncias e adornos. as 

11  Por convenção, as reedições modernas do ensaio optam por publicar o texto 
revisado de 1845 com o título original de 1840, às vezes omitindo o artigo The.
12  apesar de não citar o Dia da mudança nas versões do ensaio, Poe mencionou 
esse fenômeno anual explicitamente em uma de suas contribuições ao periódico 
Columbia Spy em 1844, como informa hayes (2002).
13  Sobre o mobiliário doméstico no século XiX, ver também o capítulo “From the 
Philosophy of furniture to topoanalysis: for a poetics of space in gothic literature”, 
de luciana colucci (2017), da obra As nuances do gótico: do setecentos à atualidade.
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velhas cadeiras Windsor foram despachadas 
para o sótão. Novos itens fabricados em massa 
tiveram ampla divulgação, mas havia pouca 
informação sobre como eles deviam ser utilizados 
na decoração da casa.14 (CUNNiNGham, 2013, 
p.116. Tradução nossa)

Em outras palavras, o novo modo de produção em massa, que 
passou a afetar também os bens domésticos, ampliou a oferta e o 
acesso a tapetes, cadeiras, papel de parede e cortinas. o velho foi 
despachado para o sótão a fim de dar lugar ao novo. Como afirma 
leach (1994), os dados do censo sugerem que os estadunidenses 
estavam pisando em mais tapetes ao final do século XiX do que 
todas as outras pessoas do mundo juntas. o capitalismo se apegaria 
assim ao culto do novo de forma que a inovação seria sinônimo da 
produção de mais e mais mercadorias.

ao mesmo tempo então que Poe se porta como o “bad boy” da 
literatura estadunidense (haYES, 2009), marginalmente se encaixando 
na figura do poeta maldito, ele também demonstra seu fascínio e 
engajamento com os hábitos e os bens em circulação de sua época.

Em segundo lugar, vejamos agora como “a filosofia do mobiliário” 
também repreende a relação equivocada dos conterrâneos de Poe 
com as posses e a riqueza. Para entendermos essa crítica do autor, 
que tem raízes políticas e socioeconômicas, é necessário lembrar 
que nos Estados Unidos não há aristocracia:

Não temos aristocracia de sangue e tendo, 
portanto, como algo natural e na verdade 
inevitável, criado para nós mesmos uma 
aristocracia de dólares, a ostentação da riqueza 

14  “During the 1830s, mass production entered the realm of household furnishings. 
New inventions made it possible for everyone to purchase tasteful carpets, chairs, 
wallpaper, and curtains. Manufacturers tried to outdo themselves in fanciness and 
frippery. The old Windsor chairs were sent to the attic. New mass manufactured 
items were advertised widely, but little information was provided on how they should 
be used in decorating the home.” (CUNNiNGham, 2013, p.116).
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tem que tomar o lugar aqui, e desempenhar 
o ofício, da ostentação heráldica em países 
monárquicos. Por uma transição prontamente 
compreensível, e que poderia ter sido facilmente 
prevista, fomos levados a fundir na simples 
exibição nossas noções de gosto.15 (PoE, 1840, 
p.243. Grifo do autor. Tradução nossa.)

Em vez de uma aristocracia de sangue, os estadunidenses têm 
uma aristocracia de dólares. o exibicionismo de dinheiro é a solução 
para alcançar a distinção heráldica, de nobreza, presente nos países 
monárquicos. Contudo, Poe percebe que a tentativa de imitar a 
aristocracia leva a uma confusão de valores: a simples exibição dos 
bens se funde à noção de bom gosto. o autor continua:

as pessoas naturalmente imitam os nobres, e o 
resultado é a difusão completa de um sentimento 
correto. mas, nos Estados Unidos, sendo o dólar 
a suprema insígnia da aristocracia, pode-se dizer 
que sua ostentação, em termos gerais, é o único 
meio de distinção aristocrática; e a população, 
buscando modelos, é levada de forma inconsciente 
a confundir as duas ideias inteiramente distintas 
de magnificência e beleza. Em suma, o preço de 
um artigo de mobiliário chegou finalmente a ser 
quase o único teste do seu mérito do ponto de 
vista decorativo.16 (1840, p.243. Tradução nossa)

15  “We have no aristocracy of blood, and having, therefore, as a natural and, 
indeed as an inevitable thing, fashioned for ourselves an aristocracy of dollars, the 
display of wealth has here to take the place, and perform the office, of the heraldic 
display in monarchical countries. By a transition readily understood, and which 
might have been easily foreseen, we have been brought to merge in simple show our 
notions of taste itself.” (PoE, 1840, p.243. Grifo do autor).
16  “The people naturally imitate the nobles, and the result is a thorough diffusion 
of a right feeling. But, in America, dollars being the supreme insignia of aristocracy, 
their display may be said, in general terms, to be the sole means of aristocratic 
distinction; and the populace, looking up for models, are insensibly led to confound 
the two entirely separate ideas of magnificence and beauty. In short, the cost of an 
article of furniture has, at length, come to be, with us, nearly the sole test of its merit 
in a decorative point of view.” (PoE, 1840, p.243).
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as pessoas de status socioeconômico inferior, ao buscar 
por modelos na conjuntura social, imitam as pessoas de status 
socioeconômico superior a fim de obter prestígio e distinção. Uma 
das formas de a população copiar os nobres é adquirindo produtos 
e serviços caros, considerados de melhor qualidade. ou seja, a 
ostentação de riqueza ocupa o lugar da ostentação aristocrática.

o problema, entretanto, é o equívoco que surge quando as 
pessoas ostentam a exuberância: elas confundem, como adverte 
Poe, a riqueza e a beleza. Elas passam a acreditar que o preço de um 
artigo de mobiliário é a única forma de medir seu valor decorativo. 
Em outras palavras, “a filosofia do mobiliário” denuncia que o 
exibicionismo pecuniário, buscando emular a distinção dos nobres, 
produz uma deturpação de valores. a ostentação, pura e simples, 
corrompe o gosto:

É um mal crescente de nossas instituições 
republicanas que aqui um homem de bolsa larga 
tenha em geral uma alma muito pequena que ele 
guarda dentro da bolsa. a corrupção do gosto é 
uma sina e um complemento da fabricação do 
dólar. À medida que enriquecemos, nossas ideias 
enferrujam.17 (1840, p.244. Tradução nossa)

os valores estão invertidos: há uma supervalorização do 
dólar e uma depreciação das ideias. a sociedade estadunidense 
contemporânea de Poe relaciona erroneamente a dimensão das 
coisas (dólares, ostentação da riqueza, magnificência, preço, bolsa 
larga) e a dimensão imaterial (noções de gosto, beleza, mérito, alma, 
ideias). É essa inversão de valores que pretendemos observar em A 
queda da casa de Usher e sua família aristocrática18. acreditamos 
17  “It is an evil growing out of our republican institutions, that here a man of large 
purse has usually a very little soul which he keeps in it. The corruption of taste is a 
portion and a pendant of the dollar-manufacture. As we grow rich our ideas grow 
rusty.” (PoE, 1840, p.244).
18  Entendemos, assim como Camargo (2008, p.4), que Poe é um “herdeiro da 
tradição inglesa” e reformula esta tradição “ambientando seus contos e poemas 
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que essa conjuntura socioeconômica caracterizada pelo alarde dos 
bens e pela negligência da capacidade humana para a metafísica 
e a arte esteja internalizada na estrutura do conto sob a forma da 
personificação e da reificação.

observemos agora como a precisão de tais observações de 
Poe seria validada posteriormente em estudos culturais sobre 
o consumo estadunidense ao final do século XiX. Essa validação 
auxiliará a compreender como se instaurou historicamente nesse 
país um sistema que aprofundou a desumanização do ser humano 
e a humanização das coisas, contexto social que lança luz nas 
tendências estilísticas de Poe e corrobora a natureza pressagiosa 
de sua mensagem.

a corrupção dos valores, ou a confusão entre a boa vida e os bens, 
por exemplo, marcaria profundamente a cultura dos Estados Unidos:

o capitalismo de consumo americano produziu 
uma cultura quase violentamente hostil ao 
passado e à tradição, uma cultura de desejo 
voltada para o futuro que confundia a boa 
vida com os bens. Foi uma cultura que surgiu 
primeiramente como uma cultura alternativa – 
como indo, em grande parte, na contramão das 
antigas tradições do republicanismo e da virtude 
cristã – e então se desdobrou para se tornar a 
cultura reinante dos Estados unidos.19 (lEaCh, 
1994, p.xiii. Tradução nossa)

o consumo, cada vez mais, deixaria de ser um simples ato 
de aquisição de mercadorias e serviços visando à satisfação 

geralmente em casarões antigos habitados por aristocratas dândis e decadentes, 
como é o caso do conto “a Queda da Casa de Usher”.
19  “American consumer capitalism produced a culture almost violently hostile to 
the past and to tradition, a future-oriented culture of desire that confused the good 
life with goods. It was a culture that first appeared as an alternative culture – or 
as one moving largely against the grain of earlier traditions of republicanism and 
Christian virtue – and then unfolded to become the reigning culture of the United 
States.” (lEaCh, 1994, p.xiii).
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das necessidades humanas. o consumo se tornaria sinônimo de 
ostentação de uma boa vida. Essa transformação na dinâmica social 
foi profunda o suficiente para gerar uma nova cultura americana, 
responsável por reformatar uma nação. Esse foi o alerta de Poe.

Contudo, alguns leitores poderiam contestar neste momento, 
lembrando a ambivalência de Poe quanto às aspirações profissionais 
e de nobreza. o autor tentou em muitas ocasiões obter a atenção de 
políticos, inclusive do presidente John Tyler, visando um emprego 
no governo e apoio para seu projeto editorial (TSChaChlER, 
2013). ademais, Poe muitas vezes aparece como um esnobe 
aristocrático nos seus escritos de crítica (WhalEN, 1999). ainda 
assim, entendemos que é inegável a dedicação de Poe a denunciar 
a degradação dos valores institucionais decorrente do sistema 
financeiro. acrescenta-se a isso a relação conflituosa do autor com 
os plantadores do sul, os industriais do norte e os comerciantes, 
fazendo ver que “seria um erro supor que Poe sentia uma profunda 
solidariedade com a elite dominante”20 (WhalEN, 1999, p.87. 
Tradução nossa).

assim, as denúncias de Poe sobre a corrupção de valores 
revelam como o autor se comprometeu pessoalmente, mas também 
como ele se adiantou historicamente. Pode parecer que Poe e 
seus conterrâneos já viviam em um centro urbano plenamente 
desenvolvido, marcado pela economia industrial e pela produção 
em massa consolidada. Na verdade, antes de 1880, os Estados 
Unidos eram, em grande parte, uma economia agrária, republicana 
e religiosa, com a maioria das pessoas vivendo e trabalhando 
em fazendas e com mercados locais ou regionais administrados 
individualmente por pessoas brancas (lEaCh, 1994).

Se sentimos certa anacronia quando comparamos o ensaio 
de Poe a esse retrato da cultura comercial dos Estados unidos, 

20  “it would be a mistake to assume that Poe felt a deep solidarity with the ruling 
elite.” (WhalEN, 1999, p.87).
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é porque Poe se antecipou em suas reflexões – possivelmente 
também devido ao fato de ter morado por 5 anos na inglaterra, o 
país mais industrialmente avançado na época. Poe entendeu que, 
cada vez mais, os valores da beleza, da amizade e da vida moral 
se desconectariam do sentido de comunidade e passariam a ser 
determinados pelo que tais coisas poderiam apresentar ao mercado. 
o valor de tudo passa a ser medido pelo negócio e pelo consumo. 
ou, como formula marchand (1934, p. 40, tradução nossa), “assim 
como Emerson em seus momentos mais céticos, Poe sentiu que os 
Estados Unidos estavam absortos em comprar e gastar. a riqueza era 
a principal medida de valor”21.

ou seja, Poe dissecou uma conjuntura socioeconômica 
incipiente, que poderia ser encapsulada no pensamento de que 
à medida em que os estadunidenses enriquecem, suas ideias 
enferrujam – reflexão lançada em “a filosofia do mobiliário” que 
o autor manteve em Mobiliário doméstico. Pouco tempo depois 
de Poe formular suas críticas, vinte anos após a publicação dessa 
segunda versão do ensaio, se localiza o marco histórico em que 
leach (1994) identifica o surgimento de uma nova cultura nos 
Estados unidos:

Nas décadas posteriores à Guerra Civil, o 
capitalismo estadunidense começou a produzir 
uma cultura distinta, desconectada dos valores 
tradicionais da família ou da comunidade, da 
religião em qualquer sentido convencional, ou 
da democracia política. Era uma cultura secular e 
dirigida para o mercado, com troca e circulação 
de dinheiro e bens na base de sua vida estética e 
de sua sensibilidade moral.22 (p.3. Tradução nossa)

21  “Like Emerson in his more skeptical moments, Poe felt that America was 
absorbed in getting and spending. Wealth was the chief measure of worth” 
(maRChaND, 1934, p.40).
22  “In the decades following the Civil War, American capitalism began to produce 
a distinct culture, unconnected to traditional family or community values, to religion 
in any conventional sense, or to political democracy. It was a secular business and 
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a nova cultura de ruptura, filha sadia do capitalismo, faz com 
que os valores comunitários cedam lugar ao capital. Quando Poe fala 
da confusão entre magnificência e beleza, ele está alertando, em 
suma, que o valor pecuniário e o valor das ideias estão se tornando 
grandezas inversamente proporcionais. o autor está identificando 
em sua sociedade contemporânea os germes desta alienação que se 
agravaria em um futuro próximo.

Não pretendemos, contudo, sugerir que Poe preconizava normas 
de conduta de forma moralista. Pelo contrário, ele foi um autor que 
ganhou muitos inimigos ao desafiar as restrições moralistas impostas 
à literatura e as ordens ideológicas da Nova inglaterra com seu estilo 
mordaz de escrita. Entendemos que a mensagem de Poe, ao sugerir 
uma inversão de valores em curso, era direcionada a uma ameaça 
mais profunda e sistemática: a uma ordem econômica emergente 
que, a partir de então, ditaria a dinâmica social e cultural da nação.

censurando assim o contexto socioeconômico estadunidense, 
“a filosofia do mobiliário” antecipa não somente um contexto 
cultural e histórico, mas também conceitos que seriam introduzidos 
59 anos depois na teoria econômica com a publicação em 1899 da 
obra The theory of the leisure class, de Thorstein veblen – traduzida 
como A teoria da classe ociosa23. ou seja, nas palavras de Tschachler 
(2013, p. 84, tradução nossa), “ao atacar o hábito de demarcar 
status social por meio de uma ostentação competitiva dos bens, 
Poe antecipa Thorstein veblen, que mais tarde chamou esse hábito 
de ‘consumo conspícuo’.”24

market-oriented culture, with the exchange and circulation of money and goods at 
the foundation of its aesthetic life and of its moral sensibility.” (lEaCh, 1994, p.3).
23  Para veblen, a classe ociosa, cujo contraponto é a classe trabalhadora, compreende 
as classes nobres, as sacerdotais e os agregados. Ela se afasta do trabalho produtivo, 
ou seja, ela se dedica às funções honoríficas, às ocupações não industriais (que são de 
quatro tipos: ocupações governamentais, guerreiras, religiosas e esportivas).
24  “In his attack on the habit of marking social status through a competitive 
display of one’s possessions Poe anticipates Thorstein Veblen, who later called this 
habit ‘conspicuous consumption.’” (TSChaChlER, 2013, p.84).
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a inversão de valores criticada por Poe seria ecoada por veblen 
(1980), que assim descreveu a relação entre o espiritual e o físico: “os 
gastos honorários, conspicuamente supérfluos, que proporcionam 
bem-estar espiritual, poderão se tornar mais indispensáveis do que 
muitos dos gastos que proveem apenas às necessidades ‘inferiores’ 
do bem-estar físico ou do sustento.”25 (vEBlEN, 1980, p.65). Em 
outras palavras, o economista aponta a lógica de supervalorização 
do que é supérfluo e de esquecimento do que é básico. assim, antes 
que veblen formalizasse tais ideias em seu discurso econômico, Poe 
já observara o estilo de vida predatório, eivado de desigualdade 
social, dos Estados Unidos do século XiX. Como afirma Camargo 
(2008, p.1), “Seus contemporâneos, ao entender sua produção 
literária como produto de uma mente torpe, não reconheceram o 
talento avant-la-lettre de Poe”.

Na próxima seção, analisaremos como Poe reelabora essa 
confusão entre a dimensão das coisas e a dimensão das ideias e da 
beleza ao humanizar o reino inorgânico e reificar o reino orgânico.

2. A QUEDA DA CASA DE USHER: O QUIASMO ENTRE O 
ORGÂNICO E O INORGÂNICO

a nossa interpretação é que “a queda da casa de Usher”, 
conto publicado primeiramente no periódico Burton’s Gentleman’s 
Magazine em setembro de 1839, expresse literariamente a forma 
equivocada como a sociedade estadunidense tratava as coisas e os 
valores humanos no século XiX. a humanização do reino inorgânico 
e a reificação do orgânico são as maneiras artísticas poeanas de 
expressar o risco de uma nova realidade econômica e social que 
se avizinha, pautada na aquisição de bens como forma de atingir 
a felicidade e na rejeição do ser humano (lEaCh, 1994). É à luz do 

25  “the conspicuously wasteful honorific expenditure that confers spiritual well-
being may become more indispensable than much of that expenditure which ministers 
to the ‘lower’ wants of physical well-being or sustenance only.” (vEBlEN, 2007, p.70).
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contexto capitalista em ascensão que observamos, de um lado, a 
personificação de “qualidades subterrâneas, subnaturais, inorgânicas, 
desarmônicas, vagas ou inexpressivas, passivas” e, de outro, a 
reificação de “qualidades celestiais, naturais, orgânicas, harmoniosas, 
expressivas, ativas” 26 (aBEl, 1949, p.179. Tradução nossa).

Nesse sentido, o ensaio “a filosofia do mobiliário” e o conto 
A queda da casa de Usher, publicados com somente um ano de 
diferença, podem ser interpretados como dois lados da mesma 
moeda. Esses textos sugerem o colapso humano da sociedade e 
veiculam o entendimento de um futuro sombrio. Ecoando então 
a ideia de Tschachler (2013, p. 35, tradução nossa), poderíamos 
dizer que “o pronunciamento de Roderick Usher (‘temo os eventos 
do futuro não em si mesmos, mas por seus resultados’) gera uma 
onda de significado que adiciona peso às particularidades da 
realidade social” 27.

Nas duas subseções seguintes, observaremos o emprego das 
figuras de linguagem da personificação e da reificação no conto A 
queda da casa de Usher, referindo-nos também ocasionalmente a “o 
retrato ovalado”. analisaremos primeiramente as janelas dotadas de 
visão, a senciente casa de Usher, a vivificação de palavras lidas e a 
personificação do retrato e, na segunda subseção, a desumanização 
nas formas de relações incestuosas, da falência dos sentidos humanos, 
de assassinato, da catalepsia e da violência masculina.

2.1. A personificação do inorgânico

a equiparação entre as coisas e as pessoas surge na primeira 
página do conto:

26  “the subterranean, subnatural, inorganic, inharmonious, vague or featureless, 
passive qualities of things”, “the heavenly, natural, organic, harmonious, featured, 
active qualities of things.” (aBEl, 1949, p.179).
27  “Roderick Usher’s pronouncement, ‘I dread the events of the future, not in 
themselves, but in their results,’ generates a ripple of meaning that adds weight to 
the particulars of social reality” (TSChaChlER, 2013, p.35).
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olhei para a cena que se abria diante de mim – 
para a casa simples e para a simples paisagem 
do domínio, para as paredes frias, para as janelas 
paradas como olhos vidrados, para algumas 
moitas de junças e para uns troncos alvacentos 
de árvores mortas [...] 28 (PoE, 2017, p.229)

No âmbito da retórica de Poe, esta citação clássica é 
utilizada por Zimmerman (2005) para exemplificar a figura de 
linguagem que consiste em atribuir qualidades ou habilidades 
humanas a abstrações ou a objetos inanimados. a prosopopeia, 
ou personificação, inaugura o conto e demonstra de pronto a 
relevância do espaço literário.

o narrador não nomeado chega nessa terra desolada e 
opressiva dos Usher, e é através de sua perspectiva que o leitor 
conhece o enredo. Contudo, ao mesmo tempo em que o narrador 
é a testemunha observadora, instaura-se a sugestão de que ele 
também é observado pela casa. a realidade inorgânica está à 
espreita, ela recusa se objetificar. além disso, enquanto as janelas 
têm olhos, mesmo que vagos, as árvores estão apodrecidas, 
mortas. ou seja, o elemento orgânico da paisagem está morto, e o 
componente inorgânico ganha vida.

ainda sobre a personificação da casa, poderíamos dizer que:

a importância da casa é tão vital para o 
desencadeamento da narrativa que a mesma, em 
inúmeras situações, passa por um processo de 
antropomorfização, o qual, mais uma vez, imbui 
o espírito do narrador de tensão e hesitação em 
relação à propriedade já que a mesma possui 
janelas “que se assemelham a olhos vazios”. 
(CamaRGo, 2008, p.6)

28  “I looked upon the scene before me – upon the mere house, and the simple 
landscape features of the domain – upon the bleak walls – upon the vacant eye-like 
windows – upon a few rank sedges – and upon a few white trunks of decayed trees 
[…]” (PoE, 2006, p.126). 
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a espacialidade, resumida aqui na janela, é fundamental 
para o surgimento de sentidos mais amplos na narrativa que 
não se resumem a uma verificação topográfica, mas sinalizam o 
tensionamento do conto. interpretamos tais sentidos de animização 
da realidade inorgânica como uma possibilidade de se vislumbrar a 
ressignificação artística do contexto social e econômico dos Estados 
Unidos, que foram o primeiro país do mundo a ter uma economia 
dedicada à produção em massa de mercadorias (lEaCh, 1994).

a personificação da casa de Usher também é indicada pela 
influência exercida por este local. Roderick Usher, por exemplo, 
sustenta a impressão de que as paredes, as torres e o pântano 
tinham uma influência sobre si:

Uma influência que algumas particularidades 
da forma e da substância de sua casa de família 
haviam exercido, à força de um longo sofrimento 
– disse-me ele –, sobre seu espírito; um efeito 
que a natureza física das paredes e pequenas 
torres cinzentas, bem como do turvo pântano em 
que tudo se mirava, tinha finalmente produzido 
sobre o moral de sua vida.29 (PoE, 2017, p.238)

o efeito dessa influência tem origem na “natureza física” da 
mansão. o termo original em inglês é “physique”, que significa, 
segundo o dicionário Longman Dictionary of Contemporary 
English, o tamanho e a aparência do corpo de uma pessoa. Este 
corpo da casa interfere diretamente no moral, originalmente 
“morale”, de Usher, ou seja, a casa influencia seu estado de espírito, 
ânimo. o fato de ambos os termos estarem grifados em itálico no 
texto em inglês demarca a relação de equivalência entre eles: o 
aspecto físico da casa denota o aspecto espiritual de Usher. Nesse 
29  “[…] an influence which some peculiarities in the mere form and substance of 
his family mansion, had, by dint of long sufferance, he said, obtained over his spirit 
– an effect which the physique of the gray walls and turrets, and of the dim tarn into 
which they all looked down, had, at length, brought about upon the morale of his 
existence.” (PoE, 2006, p.131. Grifo do autor).
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sentido, poderíamos dizer que o aspecto metafísico da mansão é 
praticamente o mesmo da família cativa em seu interior (BoCCio, 
2017). a mansão dos Usher é um espaço de primordial importância 
para a narrativa, uma vez que “o solar de Usher é a alma dos Usher.” 
(Gama-Khalil, 2009, p.246).

assim, a relação aspecto físico/aspecto espiritual – ou “physique/
morale” – sinaliza a inseparabilidade ou a conexão sinonímica dos 
valores físicos e metafísicos, em consonância com a crítica que Poe 
elaboraria em “a filosofia do mobiliário” sobre uma sociedade que 
confunde fortuna e beleza, bens e alma.

a humanização da casa não se resume às janelas, paredes, 
torres e pântano, mas se expande para a casa toda por meio da 
senciência – termo que significa, de acordo com o dicionário 
Longman, a habilidade de experimentar as coisas através dos 
sentidos. Na opinião de Roderick Usher, a casa familiar é dotada de 
tal aptidão:

Tal opinião, em sua forma geral, era a da 
sensibilidade das coisas vegetais. Mas, em sua 
fantasia desordenada, a ideia assumira um 
caráter mais ousado e ia, sob certas condições, 
até o reino dos não orgânicos. Faltam-me palavras 
para exprimir toda sua extensão, ou o fervoroso 
abandono de meu amigo a essa ideia. a crença, 
entretanto, estava ligada (como anteriormente 
aludi) às pedras cinzentas do lar de seus avós. 
as condições dessa sensibilidade haviam sido ali, 
segundo ele imaginava, cumpridas na metódica 
justaposição das pedras; na ordem de sua 
disposição, tanto como na dos muitos fungos que 
se espalhavam por elas, e das árvores existentes 
no terreno; e, acima de tudo, na longa e intacta 
duração dessa disposição, assim como em sua 
reduplicação nas águas paradas do pântano. 
a prova – a prova da sensibilidade – devia-se 
observar, disse ele (e aqui estremeci quando 
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ele falou), na condensação gradual, mas certa, 
da atmosfera própria àquelas águas e paredes.30 
(PoE, 2017, p.244. Grifo do autor)

a senciência, também mencionada por Zimmerman (2005) ao 
comentar a personificação nas obras de Poe, não é encontrada 
somente em coisas vegetais. Para Usher, ela atinge também o reino 
inorgânico. Em outras palavras, “Roderick acredita que as pedras 
mortas que compõem sua casa são sencientes e, dado o fato de que 
elas desmoronam em solidariedade a sua queda, a história sugere 
que a casa está, de alguma forma, viva.”31 (PEEPlES, 2004, p.183. 
Tradução nossa). a senciência está na colocação das pedras, no seu 
arranjo, nas árvores apodrecidas, nas águas paradas e nos fungos 
da casa.

Tais fungos, elemento que indica a deterioração da casa, 
vem inserir a ruína num local antes humanizado. É como se Poe 
animasse o espaço doméstico para indicar sua equivalência aos 
seres humanos e o minguasse para indicar a decadência que ocorre 
como resultado da supervalorização dos bens e das posses. o 
autor então não está simplesmente destituindo os personagens de 
vitalidade e atribuindo vivacidade às coisas. Ele está mostrando que 
esse equívoco de valores pode resultar numa irmandade mórbida 
30  “This opinion, in its general form, was that of the sentience of all vegetable 
things. But, in his disordered fancy, the idea had assumed a more daring character, 
and trespassed, under certain conditions, upon the kingdom of inorganization. I 
lack words to express the full extent, or the earnest abandon of his persuasion. The 
belief, however, was connected (as I have previously hinted) with the gray stones 
of the home of his forefathers. The conditions of the sentience had been here, he 
imagined, fulfilled in the method of collocation of these stones – in the order of their 
arrangement, as well as in that of the many fungi which overspread them, and of the 
decayed trees which stood around – above all, in the long undisturbed endurance of 
this arrangement, and in its reduplication in the still waters of the tarn. Its evidence 
– the evidence of the sentience – was to be seen, he said, (and I here started as he 
spoke,) in the gradual yet certain condensation of an atmosphere of their own about 
the waters and the walls.” (PoE, 2006, p.136. Grifo do autor).
31  “Roderick believes that the dead stones that make up his house are sentient, 
and given the fact that they collapse in sympathy with his fall, the story suggests that 
the house is in some way alive.” (PEEPlES, 2004, p.183).
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entre as pessoas e as coisas. os humanos são um pouco coisas e as 
coisas são um pouco humanas, ambos compartilhando da mesma 
essência de morto-vivo. a casa é senciente e desvitalizada. roderick 
vive e é cadavérico. madeline vive e sofre de catalepsia.

ademais, os fungos podem ser lidos sob uma perspectiva 
múltipla. Para Camargo (2008), os fungos suscitam “a idéia de 
estar legitimamente atado à atmosfera gótica desse conto poeano 
porque contribui para o sentido de decadência e ruína que a Casa – 
do interior ao exterior – sustenta.” (2008, p.7). Para abel (1949), os 
fungos são um indício da oposição vida/morte que sustenta o conto, 
demarcando as qualidades subterrâneas, subnaturais e inorgânicas. 
ou seja, os fungos representam tanto a decadência gótica quanto a 
evidência mista da vida e da morte.

Na perspectiva que desenvolvemos aqui, entendemos que os 
fungos, ao instaurar o declínio de uma casa humanizada, aponte a 
decadência da sociedade contemporânea a Poe. Se o autor então 
respondeu ao pânico financeiro do século XiX – e ao capitalismo 
em geral – desenvolvendo uma nova epistemologia literária, como 
argumenta Whalen (1999), defendemos que a personificação é 
um dos artifícios dessa epistemologia. os fungos, sugerindo a 
deterioração da casa viva, e a queda da casa ao final podem apontar 
as consequências de submetermos as coisas e os seres humanos às 
forças do mercado.

ademais, poderíamos dizer que uma forma de personificação 
acontece também no momento em que o narrador lê em voz alta, 
a Roderick Usher, o romance Mad trist – especificamente o trecho 
em que o herói Ethelred invade a habitação de um eremita e mata 
um dragão. os acontecimentos descritos nesse romance começam a 
se materializar no espaço da casa de Usher, misturando a dimensão 
metafísica e a física:
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Parecia-me que, de alguma parte muito remota 
da casa, chegava indistintamente a meus ouvidos 
o que podia ter sido, em sua exata semelhança 
de caráter, o eco (sem dúvida um eco sumido, 
abafado) dos sons que sir launcelot descrevera 
havia pouco. 32 (PoE, 2017, p.251-252)

a impressão ainda hesitante do narrador, que interpreta 
esse acontecimento como uma simples coincidência, instaura um 
paralelo entre as palavras lidas e a realidade palpável da mansão 
dos Usher. É rompido assim o limite entre o físico e o metafísico, 
uma vez que a leitura das palavras é suficiente para concretizá-
las. a linguagem antropomorfizada é utilizada para transpor os 
acontecimentos ameaçadores da realidade do romance para a 
realidade do narrador e de Roderick Usher:

eu de fato ouvia (embora me fosse impossível 
precisar de que direção provinha) um som 
agudo, irritante, prolongado, penetrante como 
um grito esganiçado, que parecia vir de longe – a 
reprodução exata daquilo que minha imaginação 
concebera com relação ao bramido selvagem do 
dragão, conforme a descrição do escritor.33 (PoE, 
2017, p.252-253)

o narrador hesita em concluir que a reprodução exata das 
palavras lidas esteja funcionando para vivificar os mortos – ou 
melhor, quem ele considerava estar morta. Roderick Usher precisará 
dizer ao narrador: a destruição da porta do eremita, o grito de morte 
do dragão e o estrondo do escudo em Mad trist são, na verdade, 
32  “[…] it appeared to me that, from some very remote portion of the mansion, 
there came, indistinctly, to my ears, what might have been, in its exact similarity 
of character, the echo (but a stifled and dull one certainly) of the very cracking and 
ripping sound which Sir Launcelot had so particularly described.” (PoE, 2006, p.141).
33  “[…] I did actually hear (although from what direction it proceeded I found it 
impossible to say) a low and apparently distant, but harsh, protracted, and most 
unusual screaming or grating sound—the exact counterpart of what my fancy had 
already conjured up for the dragon’s unnatural shriek as described by the romancer.” 
(PoE, 2006, p.141).
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a abertura do ataúde, os gonzos da prisão e a ressonância das 
paredes de cobre que encarceravam a suposta falecida madeline 
Usher. Para a surpresa do narrador, a senhorita que sofre de uma 
rara condição cataléptica ainda está viva.

Poe estaria sugerindo assim o resultado funesto que pode surgir 
da evocação ou da atribuição de vida a coisas inanimadas. É arriscado 
equipararmos a ordem dos vivos e a ordem dos inanimados, ou a 
ordem dos humanos e a ordem do espaço, das coisas. São diversas 
reflexões que esse pensamento provoca: seria precipitado querermos 
um palácio de ouro com chão de prata como o herói Ethelred? Seria 
possível tomarmos posse de um escudo de bronze, como Ethelred, 
sem que ele caia diante de nós? Poe sugere que a duplicação ou 
repetição dessas ações não renderia bons frutos, uma vez que aí se 
instaura a ruína total dos Usher. a tendência estilística de Poe de 
personificar a dimensão inorgânica sugere que as estruturas que 
criamos para organizar a realidade podem algum dia se voltar contra 
nós, como também se nota na câmara de tortura de O poço e o 
pêndulo, na parede de alvenaria de O gato preto e no chão do quarto 
de O coração delator (DraiN, 2006).

Essa humanização das coisas, do inorgânico e do inanimado 
como traço distintivo da produção de Poe também acontece, por 
exemplo, em “The oval portrait” – traduzido como “o retrato 
ovalado”. o narrador não nomeado e seu criado encontram abrigo 
em um melancólico castelo abandonado nos montes apeninos. Um 
dos quadros deste castelo, de moldura oval e dourada, retrata um 
semblante feminino juvenil. E o que fixa a atenção do narrador é a 
humanização do busto: ele confunde a mulher do quadro com uma 
mulher viva.

o encantamento da imagem era devido a “uma expressão 
vital, absolutamente adequada à própria vida”34 (PoE, 2017, p.373). 
assim como a casa de Usher, que precisa ser personificada para 
34  “an absolute life-likeliness of expression” (PoE, 2006, p.152).
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experimentar a morte, a jovem esposa precisa se tornar quadro 
para experimentar a vida. o quiasmo de valores é um traço comum 
entre os dois contos35.

a personificação, aqui animando uma figura humana, parece 
pressentir a lógica da nova cultura estadunidense, que seria 
tomada por princípios mercadológicos devotados às coisas e que, 
como descreve leach (1994), apelaria cada vez mais à imaginação 
do consumidor por meio de anúncios contendo coisas vivas, que 
falam36. Nossa hipótese é que tais princípios predatórios dialogam, 
como observamos, com a humanização das janelas, o corpo da casa 
de Usher, sua senciência, a vivificação das palavras e a personificação 
do quadro.

2.2. A reificação do orgânico

o primeiro exemplo de reificação, ou seja, de redução do ser 
humano a objeto ou coisa, identificada em A queda da casa de Usher 
é a sugestão de incesto37. Como diz o narrador, “a família inteira 
só se perpetuava por descendência direta, e sempre se conservara 
assim, com variações muito temporárias e efêmeras.”38 (PoE, 
2017, p.231). ou seja, o narrador alude ao incesto, uma prática não 
incomum em famílias aristocráticas que tem o objetivo de manter 
os bens e posses na mesma linhagem:

35  a analogia entre os contos foi, por exemplo, explorada no filme La chute de 
la maison Usher, dirigido por Jean Epstein (1928). Nesta adaptação, Roderick faz o 
retrato madeline, que parece desfalecer a cada pincelada.
36  os manequins, por exemplo, que ganharam muita popularidade a partir de 
1912, eram um dos elementos de marketing que tinham a função de criar uma 
atmosfera de realidade e transmitir entusiasmo. (lEaCh, 1994).
37  a esse respeito, ver o capítulo Incest and American romantic fiction da obra 
The romantic heroic ideal, de James D. Wilson (1982) e o artigo “Coleridgean self-
development: entrapment and incest in The fall of the house of Usher”, de John 
allison (1988).
38  “the entire family lay in the direct line of descent, and had always, with very 
trifling and very temporary variation, so lain.” (PoE, 2006, p.127).
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Essa falta de ramos colaterais, e a consequente 
transmissão direta, de pai para filho, do 
patrimônio e do nome, tinha por fim identificado 
a ambos de tal forma que dissolvera o título 
original da propriedade na denominação 
equívoca e estranha de “Casa de Usher” – 
denominação que parecia incluir, na mente dos 
camponeses que a usavam, a família e o solar da 
família.39 (PoE, 2017, p.232)

É interessante notar que, para o narrador, é a ausência de 
“ramos colaterais” que faz com que o patrimônio seja transmitido 
de pai para filho. Ele falha em conceber40 que é a intenção de manter 
os bens dentro da família que possivelmente faz com que os Usher 
rejeitem a ideia de se unir em matrimônio com outras pessoas. ou 
seja, o incesto produz uma série repetitiva de herdeiros e evita o 
deslocamento dos bens para além dos Usher. Exemplifica-se assim 
a tendência aristocrática de dedicação ao patrimônio que engendra 
a reificação dos seres humanos, uma vez que os membros da família 
seriam simples instrumentos de manutenção de riqueza.

outro aspecto que instaura a reificação no conto é o fato de 
Roderick Usher se assemelhar fisicamente a um morto-vivo: “Um 
rosto de cor cadavérica”41 (PoE, 2017, p.235). Seus sentidos ademais 
estão muito debilitados:

Sofria muito de um aguçamento mórbido dos 
sentidos; o mais insípido alimento era-lhe 
insuportável; só podia usar roupas de certo 
tecido; o aroma de toda e qualquer flor lhe era 

39  “[…] it was this deficiency, perhaps, of collateral issue, and the consequent 
undeviating transmission, from sire to son, of the patrimony with the name, which 
had, at length, so identified the two as to merge the original title of the estate in the 
quaint and equivocal appellation of the “House of Usher” – an appellation which 
seemed to include, in the minds of the peasantry who used it, both the family and the 
family mansion.” (PoE, 2006, p.128).
40  Sobre a visão comprometida do narrador, ver o artigo “Finding Poe’s ‘rotten 
point’: Usher’s architectural phrenology”, de Zachary Tavlin (2017).
41  “A cadaverousness of complexion” (PoE, 2006, p.130).
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opressivo; seus olhos eram torturados mesmo 
por uma réstia de luz; e havia apenas alguns sons 
peculiares, somente de instrumentos de cordas, 
que não lhe causavam horror.42 (2017, p.237)

os sentidos de Roderick Usher estão prejudicados de forma 
a quase incapacitá-lo por completo. o contato com o mundo na 
forma dos sentidos humanos simboliza o que há de sofrimento e de 
horror. Eles são quase insuportáveis e comparáveis à tortura.

a concepção de ser humano que o conto oferece, se observarmos 
Roderick, é aquele destituído da própria natureza humana. Como diz 
o narrador, “não fui capaz, mesmo fazendo um esforço, de ligar seu 
aspecto de arabesco com nenhuma ideia de simples humanidade.” 

43 (PoE, 2017, p.236). ao esvaziar a humanidade do personagem, 
descrevendo-o pela reificação, Poe parece travar um diálogo 
nevrálgico com seu momento histórico, “Pois a efetivação fantasmal 
do fetichismo da mercadoria (onde as coisas parecem ter vida 
própria) é a reificação humana (onde as pessoas parecem ser nada 
mais que coisas).”44 (BRoWN, 2006, p.180. Tradução nossa). Como 
elucida Brown, a cultura da mercadoria depende da conversão das 
coisas em pessoas e da conversão das pessoas em coisas.

Já madeline Usher experimenta sua reificação de duas formas. a 
primeira se resume na tentativa de assassinato cometida pelo irmão 
roderick ao conscientemente colocá-la viva no túmulo. Devido ao 
seu aguçamento de sentidos, ele ouviu os movimentos de madeline 
no ataúde e, ainda assim, não ousou falar sobre isso. Destituído 
42  “He suffered much from a morbid acuteness of the senses; the most insipid food 
was alone endurable; he could wear only garments of certain texture; the odors of all 
flowers were oppressive; his eyes were tortured by even a faint light; and there were 
but peculiar sounds, and these from stringed instruments, which did not inspire him 
with horror.” (PoE, 2006, p.131).
43  “I could not, even with effort, connect its Arabesque expression with any idea of 
simple humanity.” (PoE, 2006, p.130).
44  “For the spectral completion of commodity fetishism (where things appear to 
have lives of their own) is human reification (where people appear to be no more 
than things).” (BRoWN, 2006, p.180).
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de humanidade ele próprio, Roderick falha em tratar a irmã como 
um ser humano e considerá-la digna de vida, talvez na tentativa de 
eliminar a única concorrente aos bens familiares. madeline, por sua 
vez, executa sua vingança ao cair pesadamente “sobre o corpo do 
irmão, e, em sua violenta e agora final agonia, o que ela arrastou para 
o chão foi apenas um cadáver”45 (PoE, 2017, p.255).

a segunda forma de reificação é a condição cataléptica de 
madeline. a catalepsia, tema recorrente nas obras de Poe, é uma 
condição rara caracterizada pela rigidez dos músculos e pela perda 
de sensibilidade, fazendo o corpo vivo parecer morto. o paciente 
tende a permanecer na posição em que é colocado, ou seja, como 
se fosse um objeto manipulável. o mal de lady madeline é assim 
descrito: “Uma apatia estabilizada, uma lenta e gradual destruição 
física, assim como frequentes, embora rápidas, afecções de aspecto 
parcialmente cataléptico compunham o inusitado diagnóstico.”46 
(2017, p.239).

madeline é então uma personagem inserida no limiar do 
moribundo, como Roderick: “a doença que levara ao túmulo aquela 
mulher em pleno vigor da mocidade deixara, como acontece em 
todas as moléstias de caráter estritamente cataléptico, a ironia de 
um leve rubor no seio e no rosto, e aquele sorriso tênue que é tão 
terrível nos lábios da morte.”47 (PoE, 2017, p.247). Sua condição, 
marcada por uma destruição física gradativa, reforça a natureza 
inorgânica da existência humana e a mistura indissociável entre a 
vida e a morte.

45  “upon the person of her brother, and in her violent and now final death-agonies, 
bore him to the floor a corpse” (PoE, 2006, p.143).
46  “A settled apathy, a gradual wasting away of the person, and frequent although 
transient affections of a partially cataleptical character, were the unusual diagnosis.” 
(PoE, 2006, p.132).
47  “The disease which had thus entombed the lady in the maturity of youth, had 
left, as usual in all maladies of a strictly cataleptical character, the mockery of a faint 
blush upon the bosom and the face, and that suspiciously lingering smile upon the lip 
which is so terrible in death.” (PoE, 2006, p.138).
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a reificação que acomete Roderick e madeline, lida numa 
perspectiva socioeconômica, manifesta a condição de existência 
do ser humano na conjuntura capitalista. Sobre esta condição, 
poderíamos dizer que:

Ela rejeita o que também é “humano” sobre 
os seres humanos: sua capacidade de se 
comprometer, estabelecer relações com 
vínculos, aprofundar raízes permanentes, 
manter a continuidade com as gerações 
anteriores, lembrar, fazer julgamentos éticos, 
buscar prazer no trabalho, permanecer firme em 
nome dos princípios e leal à comunidade ou ao 
país (na medida em que a comunidade ou o país 
se esforça para ser justo e equitativo), buscar a 
transcendência espiritual além do eu e lutar por 
uma causa até o fim.48 (lEaCh, 1994, p.385-386)

É como se estivéssemos lendo a própria descrição dos Usher, cujo 
tronco genealógico era destituído de vínculos significativos, de raízes 
permanentes (pois os Usher só saíram do padrão de descendência 
direta de forma temporária e efêmera) e de conexão com as gerações 
anteriores (pois a família se resume a Roderick e madeline). Numa lógica 
coisificada regida pelas forças do mercado, as pessoas se desconectam 
dos valores da família ou da comunidade. Em outras palavras, como 
diria Benjamin (1994, p. 50), “as partículas da multidão descrita por Poe 
executam uma mimese semelhante do ‘movimento febril da produção 
material’ junto com as formas de comércio pertinentes.” Para o crítico, 
as pessoas de Poe se comportam como se sua única opção fosse se 
exprimir reflexamente, o que agrava sua desumanização.

48  “It rejects what is also ‘human’ about human beings: their ability to commit 
themselves, to establish binding relationships, to sink permanent roots, to maintain 
continuity with previous generations, to remember, to make ethical judgments, 
to seek pleasure in work, to remain steadfast on behalf of principle and loyal to 
community or country (to the degree that community or country strives to be just and 
fair), to seek spiritual transcendence beyond the self, and to fight a cause through to 
the end.” (lEaCh, 1994, p.385-386).
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a reificação – na forma de uma mulher sofrendo violência masculina 
como madeline – se manifesta também na história da bela jovem de “o 
retrato ovalado”. apesar de a discussão sobre a misoginia na produção 
literária de Poe fugir do escopo deste capítulo49, vale notar que o tipo 
de debilidade física e de violência que madeline e a jovem sofrem 
equiparam-nas a coisas. Elas são objetos destituídos de complexidade 
humana e de capacidade para a metafísica e para as artes.

a breve biografia da jovem do retrato, que o narrador confundiu 
com uma mulher viva, revela que ela foi preterida pelo esposo pintor 
em favor da dedicação dele à profissão: “Ele, apaixonado, estudioso, 
amava, mais do que sua esposa, a sua arte”50 (PoE, 2017, p.374). Sendo 
o pintor já casado com sua arte, cabe à esposa amorosa o papel de 
rival: “amando e acariciando todas as coisas, odiando apenas a arte 
que era sua rival”51 (2017, p.374). ao constituir-se como concorrente, 
a esposa é nivelada a uma abstração, a uma profissão – processo 
sinonímico que nega sua humanidade. a dedicação do marido à 
atividade criadora ofusca o cuidado devido à parceira, impedindo 
que ele perceba a debilidade que passa a acometer a esposa:

Era um homem apaixonado e estranho, que se perdia 
em sonhos, tanto que não queria ver que a luz que 
filtrava tão lugubremente naquela torre afastada 
extenuava a saúde e a alma de sua mulher, que 
enfraquecia visivelmente aos olhos de todo o mundo, 
exceto aos dele.52 (PoE, 2017, p.374. Grifo do autor)

49  a esse respeito, ver Aesthetic headaches: women and a masculine poetics in 
Poe, Melville, and Hawthorne, de leland S. Person (1988); Gender and the poetics of 
reception in Poe’s circle, de Eliza Richards (2004); e The representation of women in 
the works of Edgar Allan Poe, de Elien Martens (2013).
50  “He, passionate, studious, austere, and having already a bride in his Art” (PoE, 
2006, p.153).
51  “loving and cherishing all things: hating only the Art which was her rival” (PoE, 
2006, p.153).
52  “And he was a passionate, and wild, and moody man, who became lost in 
reveries; so that he would not see that the light which fell so ghastly in that lone 
turret withered the health and the spirits of his bride, who pined visibly to all but 
him.” (PoE, 2006, p.153. Grifo do autor).
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o intento obstinado de pintar o retrato da esposa, tarefa que 
exaure as forças da mulher, transforma-a em uma imagem bela, uma 
marionete obediente. a humanidade da esposa como um ser dotado 
de complexidades é negligentemente reduzida à bela aparência.

Essa debilidade física da jovem mulher se agrava 
proporcionalmente à realização de seu retrato pelo esposo: “o 
pintor tinha enlouquecido com o ardor de seu trabalho e não tirava 
os olhos da tela senão para ver a fisionomia da mulher. E não queria 
ver que as cores que gravava na tela, ele as ia tirando das faces 
daquela que estava sentada à sua frente.”53 (PoE, 2017, p.374-
375. Grifo do autor). o ardor que o artista sente pela sua pintura 
sobrepuja qualquer sentimento empático ou protetivo que poderia 
ter pela esposa. Quando o espírito dela está prestes a se extinguir, 
o pintor aplica a pincelada final no retrato, ficando extasiado com 
seu trabalho e aterrorizado ao ver que a vida na tela significava a 
morte da esposa. 

a extenuação física e a violência masculina sofridas por 
madeline Usher e pela jovem esposa em “o retrato ovalado” 
mostram a tendência à desumanização do ser humano, aqui 
da mulher, na produção de Poe. a objetificação feminina na 
perspectiva socioeconômica, como veblen articularia em 1899, 
tem origem no barbarismo, especialmente no hábito predatório de 
se apropriar de mulheres cativas, vistas como troféus sinalizadores 
da vitória sobre o inimigo. Posteriormente, tal apropriação se 
estendeu a outros cativos, dependentes e mulheres em geral. 
as mulheres, por extensão de um hábito bárbaro e predatório, 
se tornam termômetros de proezas masculinas. Na tentativa 
de se obter o status honorífico de outrem, prática que define o 
conceito de emulação, gerou-se o costume de ostentar posses, e 
53  “for the painter had grown wild with the ardor of his work, and turned his eyes 
from the canvas rarely, even to regard the countenance of his wife. And he would not 
see that the tints which he spread upon the canvas were drawn from the cheeks of 
her who sat beside him.” (PoE, 2006, p.153. Grifo do autor).
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a mulher é uma dessas posses: “a consequência da emulação, nas 
circunstâncias de vida predatória, foi, portanto, de um lado uma 
forma de casamento, fundada na coerção, e de outro o costume 
da propriedade.”54 (vEBlEN, 1980, p.26). a jovem esposa em “o 
retrato ovalado” é um troféu da proeza artística do esposo.

afinal, entendemos que a reificação se manifesta assim em 
A queda da casa Usher e em “o retrato ovalado”: na sugestão de 
incesto, na perturbação dos sentidos humanos, no assassinato, 
na catalepsia e na violência masculina. ou seja, essa figura de 
linguagem comunica o prejuízo da capacidade de reconhecer a 
humanidade do outro, de produzir beleza, de gerar ideias, de 
elaborar julgamentos éticos. o prognóstico lançado por Poe 
sinaliza então um contexto socioeconômico eivado de destruição 
e de aniquilação do ser humano que, possivelmente não por acaso, 
dialoga com a emergência do sistema capitalista.

CONCLUSÃO

Neste capítulo, pretendemos salientar o engajamento de 
Edgar allan Poe com seu espaço e tempo. os Estados Unidos do 
século XiX estavam na iminência de experimentar uma profunda 
transição cultural e econômica. Uma economia agrária, republicana 
e religiosa – dominada por mercados regionais e com propriedades 
administradas individualmente – cederia lugar, quase da noite 
para o dia, para a nova estética comercial do desejo, que visava 
atender às necessidades das corporações nacionais, dos bancos de 
investimento, das lojas de departamento, das redes de hotéis e da 
indústria de entretenimento (lEaCh, 1994).

É nesse contexto de iminente consolidação do capitalismo 
estadunidense que analisamos “a filosofia do mobiliário” e A queda 

54  “The outcome of emulation under the circumstances of a predatory life, 
therefore, has been on the one hand a form of marriage resting on coercion, and on 
the other hand the custom of ownership.” (vEBlEN, 2007, p.21).



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

250

da casa de Usher. observamos, de um lado, a ostentação das coisas 
e a personificação do reino inorgânico e, de outro, a negligência 
das ideias de que o ser humano é capaz e a reificação da dimensão 
orgânica. Essa relação entre o extra e o intratextual, contudo, não se 
constituiu a partir de um reflexo da sociedade na literatura. o social 
não é mera causa da estética literária, mas ele exerce uma função 
interna. oferecemos a hipótese de que tais figuras de linguagem 
interiorizam uma realidade socioeconômica pautada na inversão de 
valores: a riqueza é ostentada e as ideias são esquecidas. ou, como 
diria Poe, à medida em que o país enriquece, as ideias enferrujam.

ao fazer com que a valorização das coisas e a negligência 
do ser humano desempenhem um papel estrutural em sua obra, 
Poe convida seu leitor – de outrora, de hoje – a reinterpretar a 
realidade. o autor instiga seu público a compreender, dentre outras 
possibilidades, a forma como o aspecto inorgânico e o orgânico, 
ou as coisas e as pessoas, constituem dimensões inseparáveis e 
inversamente proporcionais num contexto marcado pelo equívoco 
de valores.

Poe continua a nos convidar a refletir sobre tais questões 170 anos 
após seu falecimento. a atualidade de seu pensamento se deve talvez 
ao fato de que a realidade cultural e econômica internalizada em suas 
obras não mudou profundamente. Podemos dizer que “hoje o mito do 
consumo como o mundo ideal da liberdade tem crescido, fomentado 
pela mídia comercial que retrata cada momento do consumidor como 
uma libertação e cada aquisição como uma emoção sexual ou como 
um bilhete para a felicidade.”55 (lEaCh, 1994, p.386. Tradução nossa). 
ao entrever e censurar a atribuição de valores elevados ao consumo, 
Poe reverbera, para além de seu contexto imediato estadunidense, o 
tom sombrio e inevitável de sua mensagem.

55  “Today the myth of consumption as the ideal world of freedom has grown, 
fostered by commercial media that depict every consumer moment as a liberating one 
and every purchase as a sexual thrill or as a ticket to happiness.” (lEaCh, 1994, p.386).
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E se a mensagem de Poe de fato prenunciava a negligência e 
a precarização do ser humano em contextos devotados à força do 
capital, o que ele diria de nossa realidade, o Brasil de 2019? Talvez 
o legado do autor nos ajude a compreender a dinâmica nacional do 
presente, fomentada por uma elite antiquada e disposta a sair às ruas 
munida de panelas sob o pretexto de manifestar uma crítica social. 
a fim de manter e ostentar sua dominação, essa elite impulsiona 
governos antipopulares que arruínam o apoio institucional às 
minorias, aprofundam a desigualdade social e reduzem as verbas 
destinadas à educação. Poe nos ajuda a compreender, para aqueles 
que se dispuserem a ler, de que forma nossa casa está caindo.
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O ENIGMA DA RUA MORGUE: EDGAR ALLAN 
POE, CRONISTA DA MODERNIDADE

Valéria da Silva Medeiros 
Luciana Colucci

Em dezembro de 1841 é publicado em um periódico de 
Baltimore, o Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine, o conto 
“os crimes da rua morgue”, de Edgar allan Poe, conto de raciocínio 
que viria a ser considerado o primeiro conto de enigma da literatura. 
o narrador do conto relata as experiências de seu amigo C. 
auguste Dupin, um intelectual excêntrico com “poderes” analíticos 
fenomenais. os dois leem no jornal um relato das mortes brutais 
de duas mulheres na rua morgue, em seu apartamento, em Paris. a 
polícia parisiense está intrigada pela singularidade dos crimes, cujos 
detalhes excessivamente insólitos sugerem que o assassino possuía 
força e agilidade sobre-humanas.

De forma singular, neste mesmo ano, as fisiologias - pequenos 
livros em formato de bolso, aparentemente ignóbeis, que tratavam 
da descrição da vida parisiense em sua multiplicidade de tipos –, 
começam a perder popularidade. a emergência desta literatura 
panorâmica na primeira metade do século XiX, e sua leitura como 
fantasmagoria da vida parisiense, inicia o capítulo intitulado “o 
flâneur, em Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo”, 
de Walter Benjamim.

a leitura do filósofo alemão parte das fisiologias, “escola 
superior do folhetim, pela qual passou a geração de Baudelaire” 
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(BENJamiN, 1994, p.70) e de cuja exposição minuciosa nada escapa: 
do vendedor ambulante da feira ao foyer da ópera parisiense, do 
rumo à flânerie e da presença notória de Poe na obra de Baudelaire, 
onde o filósofo encontra elementos dispersos do romance de 
enigma na obra do poeta francês. haveria, perguntamos, 1) alguma 
relação além da mera coincidência entre o declínio das fisiologias e 
a emergência do romance de enigma? 2) de que maneira a relação 
de admiração e diálogo entre os dois autores1 poderia ajudar a 
situar o contexto dos primórdios da narrativa de enigma, a partir do 
caminho aberto por Benjamin?

a auto-observação era o horizonte não ultrapassado das 
fisiologias que começaram por se dedicar aos tipos humanos, 
passando, em seguida, à cidade. Uma vez esgotado este veio, seus 
autores passaram a explorar a fisiologia dos povos e dos animais – 
assuntos convenientemente inofensivos diante das chamadas leis 
de Setembro –, medidas severas de censura de 1836 que desviaram 
da política artistas dedicados à sátira.

a “tranquilidade” destas descrições vai ao encontro do modo 
do flâneur de forma a realizar uma:

Botânica do asfalto. mas já naquela época não 
se podia andar a passeio por todos os pontos 
da cidade. [calçadas] estreitas ofereciam 
pouca proteção contra os veículos. a flânerie 
dificilmente teria se desenvolvido em toda a 
plenitude sem as galerias” (BENJamiN, 1994, 
p.72, grifo do autor)

o mundo das galerias, paisagem tal como uma cidade em suas 
vias e vitrines é o mundo do flâneur, “seu cronista e filósofo” e, como 
sugeriu Benjamin, seu biólogo, analogamente investigando as funções 
orgânicas, os processos e atividades vitais como o crescimento, a 

1  afinal, como sabido, foi a tradução de Baudelaire acerca da obra de Poe que 
proporcionaram ao autor americano ampla visibilidade na Europa, mais que nos 
Estados Unidos, sua própria “casa”.
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nutrição e a respiração deste microcosmo, a cidade, a desenvolver-se 
rapidamente. as fachadas dos prédios estão como as paredes de uma 
casa para o flâneur, a rua é seu domicílio. Para Benjamin, este é um 
artifício dos folhetins: os bulevares tornam-se interiores.

as caracterizações singulares – tão inofensivas quanto 
fleumáticas –, ou apresentadas de forma simples pelas fisiologias, 
ofereciam uma visão “do outro” largamente afastada da causa, 
muito séria, para Benjamin. Uma inquietação insólita proveniente 
de um processo de acomodação compulsório a uma nova e 
incomum situação, peculiar à grande cidade: a distinção das 
relações humanas por uma notória preponderância da atividade 
visual sobre a auditiva. Tal fato se dá em decorrência, em especial, 
do desenvolvimento dos meios de transporte.

Fala-se comumente em “revolução urbana” e em “cidade 
industrial” para descrever as transformações do século XiX. Richard 
Sennet, em O declínio do homem público, alerta, no entanto, 
para o aspecto enganoso destes termos, pois, o primeiro, sugere 
que as cidades preexistentes teriam pouca relação com as quais 
encontramos no século XiX, dada a grandeza do crescimento 
populacional que testemunharam. Quanto ao segundo, sugere de 
maneira equivocada que este crescimento se deu

tipicamente em lugares onde ser operário 
numa indústria gigantesca era a vida que o 
populacho da cidade conhecia. De fato, o maior 
crescimento da população ocorreu em cidades 
com poucas indústrias de porte; ocorreu nas 
capitais”. (2001, p.166)

Sem dúvida, a expressão “cidade industrial” é encontrada com 
certa facilidade em textos que se propõem a retratar este fenômeno 
sem precedentes em Paris. Contudo, nos restringiremos aos efeitos 
que este desenvolvimento produz, guardando sua advertência 
inicial: o deslocamento de indivíduos que antes pertenciam a uma 
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sociedade bastante hierarquizada. o desenvolvimento dos bondes 
no século XiX inaugura a necessidade das pessoas se olharem em 
silêncio. o silêncio torna-se então imperativo para resguardar a 
privacidade. Nesta sociedade, que rumava para a intimidade,

na qual a personalidade era expressa para 
além do controle da vontade, o privado se 
sobrepunha ao público, a defesa conta a leitura 
pelos outros era a retenção do sentimento – o 
comportamento em público foi alterado em seus 
termos fundamentais. o silêncio em público 
se tornou o único modo pelo qual se poderia 
experimentar a vida pública, especialmente 
a vida nas ruas sem se sentir esmagado. (...) o 
comportamento público era um problema de 
observação e de participação passiva, um certo 
voyeurismo. Balzac chamava-o “gastronomia dos 
olhos”; a pessoa está aberta para tudo e nada 
rejeita a priori de sua esfera de ação, contanto 
que não tenha de se tornar um participante ou 
envolver-se numa cena. Esse muro invisível de 
silêncio, enquanto um direito, significava que 
o conhecimento, em público, era questão de 
observação – das cenas dos outros homens, dos 
locais (SENNET, 2001, p.43)

assim, no cotidiano, conhecer é observar de forma silenciosa 
o ambiente e os indivíduos. observar – do latim, observare –, 
conservar diante dos olhos é a forma de lidar com as exigências de 
um meio que, de feitio paradoxal, lança os indivíduos no turbilhão 
da vida pública na qual devem transitar sem envolvimentos. Neste 
sentido, o procedimento das fisiologias era, apesar de adequado, 
limitado. afinal, as pessoas se relacionavam, por exemplo, como 
fregueses e comerciantes e, acima de tudo, como competidores.

as fisiologias nutriam-se dos conceitos dos fisiognomonistas do 
século Xviii, sem adicionar-lhes nada e a noção de inocência por elas 
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transmitida não era, nesta perspectiva, promissora. Eles garantiam, 
à maneira de seus antecessores, que qualquer um, mesmo 
desconhecendo a questão, poderia predizer, conforme Benjamin, 
“profissão, caráter, origem e modo de vida dos transeuntes” (1994, 
p.83). ainda para o crítico “(n)os fisiognomonistas, esse dom aparece 
como uma faculdade que as fadas colocam junto ao berço de todo 
habitante da cidade grande” (1994, p.83). Este conhecimento, ao 
que parece, inerente, torna-se mais necessário na proporção em 
que a cidade cresce. o conhecimento exato de um homem é mais 
útil que seu caráter para medir seu comportamento. as fisiologias 
apaziguadoras em pouco tempo foram ultrapassadas enquanto um 
bem-sucedido futuro aguardava outra literatura que lidava com os 
aspectos intranquilizadores da vida urbana.

Sob esta lente, por um lado, o romance de enigma também 
remonta à fisiognomonia do oitocentos em sua convicção de 
ler os rostos. a narração do primeiro raciocínio dedutivo em “os 
crimes da rua morgue” serve, em parte, como ilustração do papel 
do Positivismo2 na configuração método investigativo. Tal ligação 
sugere o denominador comum entre o conto de enigma e as 
fisiologias, a ciência da fisiologia entendida como parte da biologia 
que investiga as funções orgânicas e processos vitais.

a fisiologia era a quarta numa ordem crescente de importância 
na classificação de auguste Comte (1798-1854) das ciências e 
instrumento relevante para determinação das atividades vitais 
dos seres vivos para o cientista. Torna-se assim, ferramenta vital 
para o investigador criado por Poe, um homem versado em todas 
as ciências cujo conhecimento lhe permite desvendar os crimes 
misteriosos. o narrador descreve sua vida em Paris com um certo 
C. auguste Dupin. o investigador e seu amigo estão fazendo um 

2  aqui no sentido da Corrente teórica do século XiX, criada por auguste Comte 
(1798-1857), que valoriza o conhecimento humana sob a óptica do cientificismo e do 
método, negando, portanto, o idealismo.
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passeio certa noite e, estando em silêncio durante alguns minutos, 
Dupin interrompe, adivinhando exatamente o que o companheiro 
estava pensando naquele momento. Dupin refaz então o percurso 
de seu pensamento, abaixo transcrito na íntegra para ilustrar o 
ponto em questão:

Se bem me recordo, estávamos falando de 
cavalos, pouco antes de deixarmos a rua C... Foi 
o último assunto sobre o qual conversávamos. 
assim que entramos nesta rua, um vendedor 
de frutas, com um grande cesto sobre a cabeça, 
passando rápido por nós, empurrou você sobre 
uma pilha de paralelepípedos, amontoados 
num trecho da rua que está sob reparos. você 
tropeçou em uma das pedras soltas, escorregou, 
contundiu ligeiramente o tornozelo manifestou 
desagrado ou mal-humor, murmurou algumas 
palavras, voltou –se para observar a pilha de 
pedras e, depois, prosseguiu em silêncio. Eu 
não estava particularmente atento ao que 
você fazia, mas observação tornou-se para 
mim, nos últimos tempos, uma espécie de 
necessidade. você manteve o olhar no chão – 
fixando-o com uma expressão petulante nos 
buracos e sulcos do pavimento, (portanto, ainda 
estava pensando nas pedras) até que alçamos 
a pequena travessa chamada lamartine, que 
havia sido pavimentada, a título de experiência, 
com os paralelepípedos talhados e justapostos. 
Neste momento, seu semblante iluminou-se, 
percebendo um movimento de lábios, não 
tive dúvidas de que você murmurava a palavra 
“estereotomia”, termo aplicado, propriamente, 
a esse tipo de pavimento. Sabia que você não 
poderia estar dizendo a si mesmo “estereotomia” 
sem que fosse levado a pensar em átomos e, 
consequentemente, nas teorias de Epicuro; e, 
uma vez, quando falamos desse assunto não 
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faz muito tempo, eu mencionei a você o modo 
singular, embora tão pouco notado, com que as 
vagas suposições desse nobre grego haviam sido 
confirmadas pela recente cosmogonia nebular, 
notei que seria inevitável que você lançasse 
seu olhar a grande nebulosa de orion, e, com 
segurança, esperei que você assim o fizesse. 
você olhou para o alto e, então, tive certeza 
de ter acompanhado corretamente a trajetória 
de seu pensamento. Porém, naquela crítica 
implacável sobre Chantilly, publicada ontem no 
musée, o autor satírico, fez algumas alusões 
deselegantes à mudança de nome do sapateiro 
após aderir ao gênero trágico, e mencionou 
um dito em latim, sobre o qual conversamos 
bastante. Falo do verso Perdidit antiquum litera 
prima sonum. Eu lhe disse que isto se referia 
a orion, que inicialmente se escrevia Urion, e 
dadas as circunstâncias pungentes relacionadas 
a esta conversa, tinha certeza de que você não 
a iria esquecer. Estava claro, portanto, que você 
não deixaria de combinar as duas ideias, de 
orion e Chantilly. Que você, de fato, fez isso ficou 
demonstrado pelo tipo de sorriso que se esboçou 
em seus lábios. você pensou na imolação 
do pobre sapateiro. até então, você estivera 
andando um tanto encurvado, mas, então, vi que 
se endireitava, empertigando – se. Tive a certeza 
de que estava pensando na estatura diminuta 
de Chantilly. Nesse momento, interrompi suas 
meditações para comentar que, de fato, tratava 
– se de um tipo bastante franzino – esse Chantilly 
– e que ele teria se dado melhor no Théâtre des 
variétes (PoE, 1981, 82-83)

Poe levanta uma lista de possibilidades: deduções, signos visuais 
e leitura de fisionomia. Não se trata apenas de uma demonstração 
de perspicácia, mas de um plano de investigação que considera 
indícios racionais e irracionais (afinal, os signos sensuais e auriculares 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

261

não são positivamente observáveis). Dupin simboliza o novo 
padrão de racionalidade centrado nas matemáticas, fato que não 
nos surpreende dada a relevância do racional em Poe. a natureza 
é atomizada, reduzida a seus elementos mensuráveis e busca-se as 
leis que a governam, segundo a linguagem do número e da medição. 
afastadas as causas finais dos fenômenos, o cientista/investigador 
concentra-se seus esforços na identificação das causas eficientes.

importante destacar ainda que a passagem citada demonstra 
a habilidade do investigador na leitura do livro da natureza a partir 
de sua erudição, das artes e da estereotomia – um conhecimento 
específico da engenharia, da física e da geologia –, e não apenas na 
ciência (a astronomia) e na filosofia, acima de tudo, a observação 
do outro tornou-se uma necessidade tão vital para Dupin quanto 
os demais processos fisiológicos, permitindo-lhe estabelecer uma 
linha de raciocínio cujos elos são o atomismo, as teorias do filósofo 
grego Epicuro e a cosmogonia nebular.

No entanto, apesar de partilhar a base científica das fisiologias, 
a narrativa de enigma, segundo Benjamin, procede de forma 
diversa de sua antecessora no que concerne à multidão. o romance 
de enigma cuida menos da identificação dos tipos e mais da função 
da multidão na cidade grande, aquela de “asilo que protege o 
antissocial contra os perseguidores” (1994, p.87).

Este aspecto intimidador, dentre todos os demais, foi o que 
mais prematuramente despontou e que se encontra na origem dos 
romances na leitura benjaminiana em que flânerie apresentava as 
melhores possibilidades para a atividade do detetive em tempos de 
instabilidade política. Trata-se de uma involuntária transformação 
do flâneur em detetive: a movimentação do segundo justifica a 
aparente indolência do primeiro já que:

Nela se esconde a vigilância de um observador 
que não perde de vista o malfeitor. assim, 
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o detetive vê abrirem-se a sua autoestima 
vastos domínios. Desenvolve formas de agir 
convenientes ao ritmo da cidade grande [...] 
Qualquer pista seguida pelo flâneur vai conduzi-
lo a um crime. Com isso se compreende como 
o romance policial, a despeito de seu sóbrio 
calculismo, também colabora na fantasmagoria 
da vida parisiense. ainda não glorifica o 
criminoso, mas sim os adversários e sobretudo o 
terreno onde se desenrola a caçada (BENJaMiN, 
1994, p.88. Grifo nosso)

ou seja, embora o enfoque do romance de enigma não seja 
o criminoso, mas o cálculo, como observa Benjamin, o romance 
policial concorre para a flânerie por seu cenário citadino. o foco 
do romance de enigma – a solução do mistério por inferências 
lógicas -, é reiterado por Benjamin quando observa que “o romance 
policial, cujo interesse reside numa construção lógica” (1994, p.92), 
surge na França apor meio da tradução de Charles Baudelaire dos 
contos de enigma de Edgar allan Poe. No processo da tradução, diz 
o filósofo, Baudelaire abraçou o gênero a ponto de ter sua obra 
completamente trespassada pela de Poe. Como sabido, tal fato é 
também reconhecido pelo próprio Baudelaire.

assim, a análise do gênero policial equivale à análise da obra 
baudelairiana, na medida em que a literatura poeana tende para 
os conceitos do poeta francês, embora ele não tenha produzido 
nenhuma obra desta espécie. o marco da poesia moderna As flores 
do mal (1857), de Baudelaire, contêm, dispersa e fragmentariamente, 
três dos elementos determinantes do romance de enigma, a 
saber: 1) a vítima e o local do crime; 2) o assassino e 3) a massa. o 
quarto elemento – o cálculo –, que permite ao intelecto penetrar o 
enigma está ausente. Para Benjamin tal fato ocorre “em função da 
impulsividade do caráter do poeta impossibilitar-lhe a identificação 
com o detetive” (1994, p.94).
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Em sua leitura de O mistério de Marie Roget, apesar de privilegiar 
o aspecto social primitivo do romance policial - “a supressão dos 
vestígios do indivíduo na cidade grande” -, Benjamin aponta mais 
uma vez para o cálculo como elemento decisivo da narrativa de 
enigma (1994 p.95). aqui, lembramo-nos de Todorov quando realça 
que “Poe encarnava com perfeição a tendência que consiste em 
dominar o processo de criação, em reduzi-lo a um jogo de regras” 
(1980, p.156). ou seja, é inegável a presença contundente de tal 
modus operandi na trama literária de Poe.

O mistério de Marie Roget, o mais longo conto da trilogia 
(Assassinato na Rua Morgue e A Carta Furtada) em que a personagem 
Dupin está presente, desafia Dupin a solucionar o desaparecimento 
de uma jovem por meio da “técnica” de leitura dos jornais, a 
distância do local do crime. os periódicos acreditam ser impossível 
que a moça possa ter caminhado pelas ruas de Paris sem encontrar 
algum conhecido. Este é o ponto de vista, segundo Dupin, de um 
homem público, residente na cidade e que se movimenta quase 
exclusivamente na região administrativa, a intervalos regulares, numa 
zona limitada e frequentada por pessoas de ocupação semelhante 
à sua. o investigador, por sua vez, argumenta que, para julgar a 
questão justamente “deve-se ter em mente a enorme desproporção 
entre o número de conhecidos do indivíduo mais popular de Paris e a 
população total da cidade” (PoE, 1981, p.120).

a partir deste excerto, Benjamin argumenta que, “descartando 
o contexto que desencadeia em Poe essas reflexões, o detetive 
perde sua esfera de ação, sem que o problema, contudo perca 
a validade” (1994, p.96). isto é, ainda que se desconsidere a 
multidão, deslocando o detetive de seu campo de atividade, o 
problema permanece. a conclusão de Benjamin colabora para 
nosso argumento na medida em que enfatiza o enigma como motor 
da narrativa. Sua decifração, ou seja, passar da cifra à palavra é o 
problema duradouro em meio à multidão flutuante.
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Desde a revolução Francesa, uma rede rigorosamente crescente 
de controle cerceava a vida civil parisiense. Sob a administração 
napoleônica, a numeração dos imóveis tornou-se obrigatória na 
Paris de 1805. o processo administrativo foi auxiliado pelos inícios 
dos métodos de identificação, cujo padrão se define na época pelo 
método de identificação de assinatura de alphonse Bertillon3.

Segundo carlo Ginzburg, em Sinais: raízes de um paradigma 
indiciário, a partir de 1879, este funcionário da prefeitura de Paris 
desenvolveu um método antropométrico baseado em minuciosas 
medições do corpo as quais formavam uma ficha pessoal. Um 
erro diminuto de alguns poucos milímetros obviamente poderia 
levar a um erro judicial, mas o principal defeito do método era sua 
negatividade pura. a partir dele, era possível separar, no instante 
do reconhecimento, dois indivíduos diferentes, mas, era também, 
incerto afirmar que duas séries idênticas de dados se referissem a 
um mesmo indivíduo. Deste modo, conclui Ginzburg, “a irredutível 
elusividade do indivíduo, expulsa pela porta através da quantificação, 
voltava a entrar pela janela” (1989, p.172). Por este motivo, Bertillon 
propôs unir o método antropométrico ao “retrato falado”, ou seja, 
a descrição verbal analítica das unidades particulares (como nariz 
e olhos) que somadas deveriam devolver a imagem do indivíduo, 
permitindo, portanto, o procedimento de identificação.

Se o método de Bertillon já apresentava problemas, a 
integração do “retrato falado” traz complicações ainda maiores. 
afinal, “como classificar os matizes de um olho verde-azulado”? 
(GiNZBURG, 1989, p.174). a descoberta da fotografia representa 
uma ruptura nos processos normativos e está para a criminalística 
como a imprensa está para a literatura, permitindo registrar traços 
permanentes e inconfundíveis do indivíduo. Destaca-se que não 
apenas os criminosos foram prejudicados pelos esforços coercitivos 

3  alphonse Bertillon (1853-1914), criminologista francês, que ficou famoso pela 
criação da antropometria judicial.
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do Estado: Baudelaire, fugindo dos credores, “vagueava, assim, 
pela cidade, que há muito já não era a pátria do flâneur”, observa 
Benjamin (1994, p.102). Também Poe tentava escapar de dívidas 
constantemente: alistou-se no exército com sobrenome falso 
para fugir dos credores que deixara na Universidade de virgínia. 
Entre os anos de 1831 e 1832, quando sua carreira de escritor foi 
decisivamente consolidada, o escritor trabalhava, como bem registra 
Cortázar, “acossado pela fome, a miséria e o medo, mudando de 
uma casa para outra entre Baltimore e Nova York” (1999, p.225).

a novela O homem da multidão está, de acordo com Benjamim, 
para uma radiografia, do conto policial. Uma vez suprimido o 
crime, resta a moldura, ou seja, o perseguidor, a massa e um 
desconhecido, que é o flâneur. Baudelaire assim o percebe em seu 
ensaio sobre Constantin Guys ao chamar o flâneur, “o homem das 
multidões”. Para Benjamin, no entanto, a descrição poeana dessa 
figura difere da visão de Baudelaire: “para Poe, o flâneur é acima 
de tudo alguém que não se sente seguro em sua própria sociedade. 
Por isso busca a multidão [...] a diferença entre o antissocial e o 
flâneur é deliberadamente apagada em Poe” (BENJamiN, 1994, 
p.104). Quanto mais suspeito na multidão, mais difícil é encontrar 
um homem. mas Poe pretende fixar a atenção do leitor menos no 
desconhecido do que na multidão. E o fato que primeiramente 
impressiona Benjamin é o fascínio com que o personagem-narrador 
segue o espetáculo da multidão.

É sugestivo, no entanto, que a epígrafe do conto – “Ce grand 
malheur, de ne pouvoir être seul” –, do célebre ensaísta francês, 
la Bruyère, contraste tão vivamente com as disposições em que 
se encontra o narrador, “uma daquelas felizes disposições que 
são tão precisamente o contrário do tédio” (PoE, 1981, p.392). 
convalescente, o narrador regozija-se de seu “intelecto eletrizado” 
pela massa humana que lhe provoca um tranquilo, porém “indagador 
interesse por todas as coisas” (PoE, 1981, p.392). mesmo quando 
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o desconhecido, o antissocial a que se refere Benjamin, encontra 
refúgio na multidão; esta, no conto, torna-se objeto de indagação 
para a personagem atrás da janela do café londrino, aguçando-lhe 
a curiosidade, devolvendo-lhe o prazer da observação e de indagar 
em meio ao redemoinho da cidade e de seus tipos.

Foi precisamente este aspecto que despertou a atenção de 
Baudelaire no paradigmático texto O Pintor da vida moderna. Nesse 
texto, destacamos a passagem em que o autor pede ao leitor para 
penetrar no entendimento de Constantin Guys, ou G, pois, o artista 
prefere o anonimato. Baudelaire, respeitando-o, refere-se a ele 
ao longo do ensaio apenas pela inicial sem, portanto, nomeá-lo, 
retendo na memória a curiosidade, pois

a curiosidade pode ser considerada como 
ponto de partida de seu gênio. lembram-se de 
um quadro (e um quadro, na verdade!) escrito 
pelo mais poderoso autor desta época e que 
se intitula l’homme des Foules (o homem das 
multidões?). atrás das vidraças de um café, um 
convalescente, contemplando com prazer a 
multidão, mistura-se mentalmente a todos os 
pensamentos que se agitam à sua morte, ele 
aspira com deleite todos os indícios e eflúvios 
da vida; como estava prestes a tudo esquecer, 
lembra-se e quer ardentemente lembrar-se 
de tudo. Finalmente, precipita-se no meio da 
multidão à procura de um desconhecido cuja 
fisionomia, apenas vislumbrada, fascinou-o num 
relance. a curiosidade transformou-se numa 
paixão fatal, irresistível (1997, p.17)

Benjamin, no entanto, não aponta para este excerto do ensaio em 
que Baudelaire, tal como ocorre com Constantin Guys, não nomeia 
Poe, identificando-o apenas pelo epíteto superlativo de “o mais 
poderoso autor desta época”. Poe, tanto quanto Guys, permanece 
anônimo portanto. Esse fato torna-se ainda mais curioso porque 
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Baudelaire parece encontrar no conto de Poe os tópicos temáticos 
para a sua construção de um conceito de arte moderna, uma vez 
que o quadro e o texto literário são, neste aspecto, intercambiáveis: 
o conto é um quadro, o quadro é um conto. Poderíamos aventar, 
como hipótese, que, como destaca Baudelaire, Poe representa a 
figura idealizada do pintor das multidões, “o homem do mundo, o 
cidadão espiritual do universo” (1996, p.08).

a relação entre os dois autores, portanto, vai muito além 
da tradução para o francês e da divulgação dos contos de Poe 
na Europa, por Baudelaire. ironicamente enquanto seus textos 
encantavam escritores da magnitude de Baudelaire e de valéry, 
do outro lado do oceano, em sua américa natal, Poe amargava o 
descrédito e a miséria que o acompanharam por toda a vida. 

Trata-se, portanto, do reconhecimento por Baudelaire de uma 
atitude inovadora, de uma postura diante do mundo que move os 
escritos de Poe e que atende à idealização do poeta francês por 
um artista que pudesse conferir maior beleza à representação das 
coisas ordinárias. o valor encontra-se na proporção da rapidez dos 
movimentos desse artista. a velocidade é uma exigência premente 
da “metamorfose incessante das coisas exteriores” (BauDElairE, 
1996, p.12) e a litografia mostra-se desde seus primórdios, 
“bastante apta a essa enorme tarefa aparentemente tão frívola” 
(BaUDElaiRE, 1996, p.13). ainda para Baudelaire, a natureza do 
gênio do pintor de costumes é mista, isto é, um caráter

no qual entra uma boa dose de espírito literário. 
observador, flâneur, filósofo, chamem-no como 
quiserem, mas para caracterizar esse artista, 
certamente seremos levados a agraciá-lo com 
um epíteto que não poderíamos aplicar ao 
pintor das coisas eternas, ou pelo menos mais 
duradouras, coisas heroicas ou religiosas. Às 
vezes ele é um poeta; mais frequentemente 
aproxima-se do romancista ou moralista; é o 
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pintor do circunstancial e de tudo o que este 
sugere de eterno. Todos os países, para seu 
prazer e glória, possuíram alguns desses homens 
(1996, p.13)

o pintor das coisas temporais, este artista moderno, reúne, 
como vemos, os atributos do observador, do flâneur, do filósofo e, 
ressaltemos, do romancista e do poeta. É um gênio cuja índole se 
faz da mistura de elementos de natureza diversa, não redutível a 
apenas uma qualidade: sua natureza deve ser tão fluida e pronta a 
absorver a energia criadora e desafiadora que emana da multidão, 
das ruas e das fábricas. valéry (1957a), em Au le sujet d’Eureka - 
escrito sob o impacto que o último e mais apreciado livro de Poe 
teve sobre seu público francês, inversamente proporcional ao 
descrédito junto a leitores (basicamente bêbados nas tavernas de 
Baltimore) e críticos na américa -, sustenta que o poema em prosa 
de Poe representa um raro exemplo moderno, sob a forma antiga 
da cosmogonia, uma explicação poética das forças materiais e das 
espirituais do universo fundada em bases matemáticas. 

Em ensaio dedicado à Situation de Baudelaire, valéry (1957b) 
sinaliza a descoberta de Baudelaire, através das obras de Poe, de um 
novo mundo intelectual, de todo um sistema de pensamento que o 
impregna, inspira e aprofunda. mais que isto, se configura uma relação 
de complementaridade entre os dois autores, inaugurando, portanto, 
uma leitura de Baudelaire à luz (da sombra) de Poe. Para valéry,

(c)e grand homme serait aujourd´hui 
complètement oublié, si Baudelaire ne se 
fut employé à l`introduire dans la litterature 
européenne (...) autre remarque: Baudelaire, 
Edgar Poe échangent des valeurs. Chacun d`eaux 
donne à l´autre ce qu´il a; il en reçoit ce qu´il 
n´a pas. Celui-ci livre à celui-là tout un systeme 
de pensées neuves et profondes. ii l´éclaire, il 
le féconde, il détermine ses opinions sur une 
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quantité de sujets: philosophie de la composition, 
théorie de l´artificiel, compréhension et 
condamnation du moderne, importance de 
l´exceptionnel et d´une certaine étrangeté, 
attitude aristocratique, mysticité, gout de 
l´elegance et la précision, politique même... Tout 
Baudelaire en est imprégné, inspiré, approfondi 
(1957b, p.607)

De fato, Situation de Baudelaire oferece uma análise da obra 
baudelairiana, mas, igualmente, da poesia francesa a partir da 
descoberta das obras de Poe. A filosofia da composição – publicado 
em 1846 e traduzido para o francês em 1850 –, não exprime apenas, 
de forma exemplar, as ideias de Poe sobre a poesia moderna, mas 
se transforma de modo igual em modelo formal e temático para 
Baudelaire. a identificação se dá de forma tão intensa que, segundo 
valéry, os poemas de Flores do mal retiram dos “poèmes de Poe 
leur sentiment et leur substance. Quelque-uns contiennent des vers 
qui sont d´exactes transpositions” (1957b, p.607).

Portanto, um novo olhar sobre os escritos baudelairianos, 
objetos de análises consagradas, pode revelar ainda aspectos 
de sua visão da modernidade e, sobretudo, fazer emergir destas 
imagens a figura de Edgar a. Poe como pioneiro artista moderno, 
assim identificado pelo poeta, ainda que nem sempre de modo 
explícito. Segundo o escritor americano, um artigo de jornal deve 
ser escrito sob os mesmos rígidos preceitos que governam a 
composição literária. “Um excelente artigo de jornal”, sugere Poe 
em texto publicado no periódico The Opal, em 1845, sob o título de 
“Capítulo das Sugestões”,

might be written upon the subject of the 
progressive steps by which any great work of art 
– especially of literary art – attained completion. 
how vast a dissimilarity always exists between 
the germ and the fruit – between the work and 



Edgar Allan Poe: efemérides em trama

270

the original conception is abandoned, or left out 
of sight altogether. (PoE, 2019, p.66)

infelizmente, para o autor, sua relação entre a escrita jornalística, 
a literatura e a obra de arte como composições desenvolvidas com 
vistas à perfeição, não encontra ressonância entre seus pares.

Em relação ao crime, cabe frisar que já é uma matéria na 
passagem do século XiX, gerando uma ampla e sistemática 
reflexão, não restrita apenas aos limites científicos, em vários 
países ocidentais. a intensificação do processo urbanístico a que as 
grandes metrópoles assistem, explica, de forma geral, o aumento 
significativo do número de crimes registrado em tais cidades. Nas 
grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos registra-se um 
aumento tanto dos índices de criminalidade quanto do interesse 
generalizado sobre o assunto. a discussão alcançava as ruas e 
os lares nas grandes cidades “através de uma incipiente, mas 
promissora imprensa popular, ávida de novidades e escândalos, e 
de um novo gênero literário, o romance policial, filho legítimo deste 
tipo de imprensa” (CaRRaRa, 1998, p.62).

Thomas De Quincey, editor do Westmore Gazette, de 1818 
a 1819, com suas colunas cobrindo histórias sobre assassinatos 
e julgamentos de criminosos, foi o precursor da ligação entre o 
jornalismo popular e a narrativa sobre o crime com o ensaio Do 
assassinato como uma das Belas Artes (1827), acrescido de um pós-
escrito em 1854. Na trilha aberta por De Quincey, iriam enveredar 
Poe, Conan Doyle e toda uma tradição de “romancistas policiais”. 
os tabloides encontram seu lugar de fato no roman noir, a partir de 
Dashiel hammett e os que o sucederam.

Para Poe, no entanto, fica claro que o jornal representa mais do 
que apenas uma fonte de informações para solucionar os assassinatos 
bizarros em “os crimes da rua morgue”, transformando-se em parte 
da solução dos crimes, através de um hábil ardil do investigador, 
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uma vez que pela notícia veiculada num periódico sobre a captura 
de um primata faz com que o dono do “assassino” apresente-se. 
o periódico desempenha um papel importante no jogo particular 
entre verdade e ficção em seus escritos, pois é um meio, antes de 
mais nada, de validação de seu método de construção literária.

Em abril de 1844, em seu habitual estado de pobreza, Poe chega 
a Nova York, em uma das muitas tentativas que fez, ao longo da 
vida, para penetrar no círculo literário americano cujo “centro” era 
delimitado pelos literati, “um mundo extremamente mesquinho e 
medíocre” (CoRTÁZaR, 1998, p.235). o autor escreve um conto 
que, vendido ao New York Sun, é publicado em edição especial, 
anunciando, como “notícia do último momento” que um balão de 
tripulação inglesa cruzara o atlântico. o anúncio provocou grande 
comoção, atraindo uma multidão à sede do jornal. Trata-se de A 
balela do balão, cujos exemplares esgotaram-se rapidamente. o 
gênio intuitivo, perspicaz e inovador de Poe transforma a ficção 
em verdade. ou o inverso, em A milésima segunda noite de 
Sherazade: no conto4, a verdade passa por pura fábula5. Todavia, 
ao reescrever, a estória-moldura das Mil e uma noites, Poe é 
bastante coerente a uma noção que norteia seu pensamento, a 
originalidade. o narrador “remete o leitor investigativo” a um 
livro secreto, o Dizmejah Seassimeh, que revela ao mundo literário 
ocidental o verdadeiro destino de Sherazade. Nele, a personagem 
é executada por revelar ao marido o verdadeiro final da história 
de Simbad, o marujo, e, desenrolando um milagre após o outro, 
como a luz viaja à velocidade de trezentos mil quilômetros por 
segundo. ou seja, o autor desfila uma série de verdades científicas 
comuns que, na época, parecem mentiras aos ouvidos de um rei 

4  Cortázar considera esse conto pouco original na medida em que repete 
procedimentos habituais do século Xviii e, por este motivo, encabeça a ordenação 
das composições “secundárias” de Poe (1999, p.334).
5  a epígrafe do conto extraída de “um ditado”, já anuncia sua disposição de fazer 
o crível inacreditável: “a verdade é mais estranha que a ficção”.
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furioso por ser enganado, reelaborando, portanto, as Mil e uma 
noites a partir do discurso filosófico-científico que alicerçava seu 
método de composição.

Em O mistério de Marie Roget, a ficção pretende fornecer a 
solução para um crime real. Poe esclarece em nota que o conto 
foi composto a distância da cena do crime e o único meio de 
investigação foi provido pelos jornais. apesar de muito poder ter-
lhe escapado da remota cena do crime, a confissão de duas pessoas, 
feitas em diferentes momentos e “muito depois da publicação desta 
narrativa, confirmaram inteiramente não somente a conclusão 
geral como, de maneira absoluta, todos os principais pormenores 
hipotéticos em que a mesma se baseava” (PoE, 1993, p.154). 
Tendo seguido minuciosamente os detalhes essenciais do crime, 
confrontados com aqueles considerados supérfluos, Poe submete 
ficção e verdade/realidade a um mesmo método investigativo, “(a)
ssim o argumento, baseado na ficção, é aplicável à verdade – e o fim 
em vista, o esclarecimento dessa verdade” (PoE, 1993, p.153-154).

Poe não somente escreveu para o jornal, mas testemunhou e 
promoveu o aumento dos periódicos em ritmo frenético na américa6 
e percebeu o meio extraordinário que tinha em mãos para divulgar 
seus princípios. Ele conhecia o jornal a fundo, dominava-lhe a técnica 
de escrita, percebia e efetivamente preenchia os anseios do público 
leitor, escrevendo “estranhos poemas e contos que faziam correr 
aquele delicioso frio na espinha ansiado pelos assinantes das revistas 
literárias em voga naqueles tempos” (CoRTÁZaR, 1998, p.228).

o periódico para Poe é uma espécie de trincheira particular na luta 
que trava contra valores estabelecidos por uma hierarquia dominante; 
o jornal é sua frente de batalha contra os critérios sociais, estéticos 
e literários vigentes que lhe fechavam as portas dos altos círculos 

6  Segundo Cortázar, sua pena octuplicou a tiragem do Messenger, de cinco mil 
exemplares para quarenta mil nos poucos meses entre fevereiro de 1841 e abril de 
1842 (1998, p.228).
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intelectuais. através da imprensa tenta, continuamente, estabelecer 
critérios próprios e validar seus rígidos princípios. Se estes princípios 
devem aplicar-se tanto à ficção quanto à realidade, no processo de 
decifrar a verdade, o exercício da crítica literária deve ser desempenhado 
com o mesmo respeito ao método. isto é, o dever do crítico seria, antes 
de tudo, exigir este plano original, progressivo de trabalho, por meio do 
qual tanto o texto jornalístico quanto o literário alcançariam a forma 
ao mesmo tempo leve - enquanto construção -, e profunda, pois foi 
elaborada com método preciso que seu tempo demanda.

a nota de pé de página à reedição do Mistério de Marie Roget, 
Cortázar sugere o que Poe já tornara bastante claro em seu artigo 
intitulado “Criptografia”:

Na discussão dum assunto análogo, num dos 
semanários desta cidade (o Weekly Express 
messenger, de alexander, Filadélfia), há cerca 
de dezoito meses, o autor deste artigo tinha 
oportunidade de falar na aplicação de um método 
rigoroso, em todas as formas de pensamento, 
em suas vantagens, na extensão de seu uso, até 
mesmo ao que é considerado operação de pura 
fantasia, e assim, em consequência, à solução de 
cifras. aventurou-se mesmo ele a afirmar que 
nenhuma cifra do caráter acima especificado, 
enviada ao endereço do jornal, deixaria de ser 
por ele decifrada. Este desafio, com a maior 
das surpresas, excitou vivo interesse entre os 
numerosos leitores do jornal. Cartas choveram 
sobre o redator [...] (PoE, 1981, p.1012)

o objetivo de Poe assim expresso, este método de efeito 
extraordinariamente vasto, promoveria pensamento e expressões 
cuja base seria a verdade, conforme discutido em seu artigo elogioso 
a Nathaniel hawthorne denominado “Twice-Told Tales” (1842). 
lembramos que, ao lado de Washington irving, hawthorne é 
considerado por Poe um dos poucos contistas americanos de real mérito. 
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a razão da superioridade do conto em relação à poesia encontra-
se na artificialidade do ritmo da primeira (um recurso essencial no 
desenvolvimento da noção mais elevada de um poema, o Belo) que 
constitui um obstáculo para o alcance da verdade. a verdade é – 
frequentemente e em alto grau – para Poe,

the aim of the tale. Some of the finest tales 
are tales of raciocination. Thus the field of this 
species of composition, if not so elevated a 
region on the mountain of mind, is a table-
land of far vaster extent than the domain of the 
mere poem. its products are never so rich, but 
infinitely more numerous, and more appreciable 
by the mass of mankind. The writer of the prose 
tale, in short, may bring to his theme a vast 
variety of modes or inflections of thought and 
expression – (the ratiocinative, for example, the 
sarcastic or the humorous) which are not only 
antagonistical to the nature of the poem, but 
absolutely forbidden by one of its most peculiar 
and indispensable adjuncts; we allude of course, 
to rhythm (1842, p.32)

a partir de sua – raramente –, elogiosa crítica aos contos de 
hawthorne, começa a delinear-se de forma mais nítida o conceito de 
originalidade tão caro a Poe, e reivindicado vigorosamente através 
do jornal, incluindo a própria escrita jornalística. mais ainda, este 
deveria estender-se, a todas as áreas do conhecimento e da arte:

Beyond doubt, this inappreciation of him on the 
part of the public arose chiefly from two causes 
to which i have referred – from the facts that he 
is neither a man of wealth nor a quack; but these 
are insufficient to account for the whole effect. 
No small portion of it is attributable to the very 
marked idiosyncrasy of mr. hawthorne himself. 
in one sense and in great measure, to be peculiar 
is to be original, and then the true originality 
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there is no higher literary virtue. This true or 
commendable originality, however, implies not 
the uniform, but the continuous peculiarity – a 
peculiarity springing from ever – better still if from 
ever-present force of imagination, giving its own 
hue, its own character to everything it touches, 
and specially, self impelled to touch everything. 
[...] With the vague opinion that to be original is 
to be unpopular, i could, indeed, agree, were i 
to adopt an understanding of originality which, 
to my surprise, i have known adopted by many 
who have a right to be called critical. They have 
limited, in a love for mere words, the literary to 
the metaphysical originality. (1842, p.19)

Gostaríamos de ressaltar desta passagem duas noções 
extremamente importantes para nossa discussão. a primeira refere-se 
ao objetivo do conto – a verdade – e, a segunda, ao fato desta meta ser 
a razão pela qual alguns dos melhores contos são os de raciocínio. Se 
por um lado o reconhecimento em hawthorne da mais alta qualidade 
literária, a originalidade, que combina a particularidade contínua e a 
imaginação - outro conceito capital em Poe e igualmente entendido 
por ele de forma diversa do senso comum.

Por outro, a impopularidade de hawthorne provoca o comentário 
corrosivo e, porque não dizer, ressentido de Poe, que vê no escritor 
uma espécie de projeção de sua própria trajetória, uma produção 
devotada ao desenvolvimento de uma nova escrita literária; é preciso 
ressaltar a recorrência da ideia de novo, novidade, originalidade em 
Poe no sentido de resgate do antigo com métodos rígidos.

Neste sentido, Poe louva no texto de hawthorne o que pratica 
em sua própria obra. Ele exerce plenamente a função do crítico tal 
como a considera, isto é, aquele comentador que observe a existência 
do método na literatura em questão a partir de bases críticas 
sólidas. Sua concepção da crítica literária e da literatura sustentada 
por procedimentos rigorosos torna-se visível em sua distinção dos 
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traços característicos da escrita de hawthorne: “invenção, criação, 
imaginação e originalidade. Um traço que, na literatura de ficção 
vale positivamente todo o resto” (1842, p.34). Poe acredita, todavia, 
que a natureza da originalidade, referente à sua manifestação nas 
letras, tem sido imperfeitamente compreendida, porque, segundo 
ele, a mente inventiva ou original se revela frequentemente: 

in novelty of matter. mr. hawthorne is original at 
all points. “Wakefield” is remarkable for the skill 
with which an old idea – a well-known incident 
is worked up and discussed. [...] The force of 
mr. hawthorne´s tale lies in the analysis of the 
motives which must or might have impelled the 
husband to such folly, in the first instance, with 
the possible causes of his perseverance. Upon 
this thesis a sketch of singular power has been 
constructed (1842, p.34)

ou seja, a originalidade em Poe trata-se de reelaborar, com 
habilidade, um elemento antigo. “Wakefield, o proscrito do 
universo” é original, contudo, não apenas pela reescritura hábil 
e uma ideia conhecida, mas também pelo princípio que move 
a narrativa, a análise dos motivos do autoexílio do protagonista. 
hawthorne é visto como um representante de uma ficção que 
atende ao postulado de Poe por uma arte literária poderosamente 
inovadora, profunda e ágil, como sua própria época. Esta literatura 
alia imaginação e método, o que, no caso de Poe, são noções 
complementares na busca de um efeito a produzir:

a) a skilful literary artist has constructed a tale. 
if wise, he has not fashioned his thoughts 
to accommodate his incidents; but having 
conceived, with deliberate care, a certain unique 
or single effect to be wrought out, he then 
invents such incidents – he then combines such 
events as may best aid him in establishing this 
preconceived effect. if his very initial sentence 
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tends not to the outbringing on this effect, 
then he has failed his first step. in the whole 
composition there should be no word written, 
of which the tendency, direct or indirect, is not 
to the one pre-established design. and by such 
means, with such care and skill, a picture is at 
length painted with a kindred art, a sense of the 
fullest satisfaction. The idea of the tale has been 
presented unblemished, because undisturbed; 
and this is an end unattainable by the novel. 
Undue brevity is just as exceptionable here as in 
the poem; but undue length is yet more to be 
avoided (1842, p.31)

a situação das letras americanas assemelha-se à situação da 
decoração de seus interiores. Do mesmo modo que inexiste um 
plano para a narrativa que determine os passos da intriga em 
direção ao desfecho previamente escolhido, a escolha de um tapete, 
que é “a alma do aposento”, é indevida, sugere Poe em Filosofia do 
mobiliário. a partir do tapete, “se deduzem não só os matizes como 
as formas de todos os objetos circunvizinhos” (PoE, 1981, p.1005). 
Discorrendo sobre um assunto tão mundano, o autor oferece uma 
metáfora de seu método de composição e de crítica literárias. 
Troque-se o arranjo interessante das cortinas, por exemplo, pelos 
incidentes na narrativa, pois ambos “dependem do caráter do efeito 
geral” e o crítico deve reclamar o método, assim como um “bom 
juiz de tapetes deve ser um gênio” (PoE, 1981, p.1005).

a falta de harmonia no interior do que se costuma designar 
um aposento americano bem mobiliado é ofensiva aos olhos do 
artista, assim como a dessemelhança entre a ideia original e o 
texto resultante. Em grande parte, trata-se de uma assimetria 
produzida pela inaptidão do escritor em submeter os eventos a 
um planejamento rigoroso. Em A filosofia do mobiliário, o tema 
é, portanto, o mesmo do célebre A Filosofia da composição. a 
desproporção de um aposento é metáfora da falta de planejamento 
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de um texto, de seu desarranjo. Para Poe, falar da harmonia de um 
quarto equivale a discorrer sobre a proporção da pintura, com o 
objetivo de validar sua proposta de um método aplicável a todas as 
formas artísticas, pois tanto a pintura como os interiores:

São submetidos àqueles princípios indesviáveis 
que regem todas as variedades da arte, e, muito 
aproximadamente, as leis pelas quais decidimos 
sobre os mais altos méritos de um quadro 
bastam, as mesmas, para a decisão sobre o 
arranjo de um aposento” (1981, p.1006)

Nesta ficção toda a intriga deverá ser montada a partir do 
desfecho – ou do tapete –, e não ao contrário. Este plano inicial, 
cuidadosamente elaborado e executado com habilidade produzirá 
uma ficção de inquestionável força, como os Mistérios de Paris 
(1842), de Eugene Sue, objeto de apreciação de Poe em artigo 
escrito, em novembro de 1846, sob o título de “marginalia”7:

um museu de romance e incidente genial – um 
paradoxo de imaginação infantil e habilidade 
refinada. Tem esse ponto em comum com 
toda ficção “convulsiva”, – onde os incidentes 
são consequências das premissas, enquanto 
as premissas são elas mesmas risivelmente 
inacreditáveis. (PoE, 1981, p.1404. Grifo nosso)

“Trata-se de uma ficção transformadora então, de habilidade tão 
singular, raramente vista” (CoRTÁZaR, 1999, p.22-66). Tamanho é seu 
encantamento que Poe não consegue lhe apontar falhas. igualmente 
grande é sua surpresa ao perceber que um dos tópicos temáticos do 
conto Gringalet et Coupe en Deux foi motivada por um de seus próprios 
contos. No texto, um primata de extraordinárias força e tamanho, feroz 
e dado à imitação, é ensinado a reproduzir as funções de um barbeiro 

7  Série de textos críticos sobre temas diversos, publicados da década de 40, em 
diversos periódicos no triângulo Baltimore – Filadélfia, mapeando suas constantes 
tentativas de penetrar no restrito círculo literário de Nova York.
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para que pudesse cometer um crime tão perfeito que o assassino não 
pudesse ser descoberto. Neste sentido, o dono do animal instiga-o a 
degolar uma criança de maneira que o assassinato parecerá ter sido 
cometido voluntariamente pelo primata. ao deparar-se com o texto, 
Poe expressa, ironicamente, seu receio de que

alguns de meus amigos me acusassem de plágio 
ao escrever meus “os crimes da rua Morgue””. 
Porém logo me veio à lembrança que o último 
foi publicado pela primeira vez no Graham’s 
magazine em abril de 1841. há alguns anos 
“The Paris Charivari” copiou minha estória 
com comentários elogiosos; protestaram, no 
entanto, à Rue morgue com o argumento que 
não havia tal rua em Paris. Não gostaria, é claro, 
de considerar a adaptação do Sr. Sue de minha 
propriedade sob outra luz que não a de um 
elogio. a semelhança pode ter sido inteiramente 
acidental (1981, p.1404)

o traço distintivo do texto de Sue que tanto impressiona Poe 
se aproxima da marca de sua própria escrita e pensamento. o 
reconhecimento da genialidade do autor francês corresponde 
ao reconhecimento da ideia que transformou “os Crimes da rua 
morgue” em modelo exemplar deste seu postulado, de que o plano 
determine todos os passos da composição. ao contrário, a maioria 
dos autores “começa a escrever sem um planejamento fixo, confiando 
na inspiração do momento; logo, não é espantoso, que a maior parte 
dos livros não tenha valor algum” (PoE, 1981, p.1293).

Portanto, a falta tanto de um plano quanto de um “tapete” – 
prévia e harmonicamente escolhidos –, determina a precária situação 
“os Crimes da rua morgue” seriam então exemplo desta ficção 
“convulsiva” por excelência, uma vez que a habilidade elogiada em 
Sue - arranjar incidentes inaceitáveis mediante um design prévio - é 
reconhecida como tendo sido sugerida pelo próprio Poe.
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apesar de herdeiro da tradição romântica, Poe edifica em 
seus escritos a ciência, buscando uma “ciência da composição”, 
ratificando a preponderância da razão no início do século XiX. E por 
meio de seus textos é possível entrever uma luta constante para 
equacionar a racionalidade e o oculto, que irá atingir uma forma, 
digamos, mais nítida na tríade dos contos de enigma. É esta tensão 
entre a lógica e o inexplicável, a procura incessante por um método, 
seguro, para a investigação da realidade, pela possibilidade de 
apreensão da metade “efêmera” ilustrada por Baudelaire, que 
move os textos de Poe. 

Portanto, essas reflexões harmonizadas revelam Poe como um 
intrincado e enigmático autor, intelectual de tantas facetas, o qual 
caminha por tantas searas, inclusive a modernidade. ao se fazer 
ressoar nesse “tempo”, Poe desnuda poética e racionalmente os 
enigmas do homem atemporal; metamorfoseia-se em um cronista 
lírico no auge da modernidade.
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O CORVO: CONTOS E ROTEIRO
Gloria Carneiro do Amaral

a ficcionalização da biografia de grandes escritores não é novidade 
e os exemplos podem ser buscados ao acaso dos nossos próprios 
repertórios de leitura; os meus navegam na direção da França.

Em 1988, Bernard-henri lévy escrevia Les derniers jours de 
Charles Baudelaire, cogitando sobre o que teria o poeta francês 
pensado e refletido, quando jazia, afásico, num quarto de hotel 
em Bruxelas. o autor do romance, de perfil diversificado – 
escritor, diretor de teatro, editorialista de revistas e jornais – é 
considerado uma figura controvertida, alinhado ao movimento 
denominado “novos filósofos”, de intelectuais engajados. Não se 
trata exatamente de uma biografia romanceada, mas de outro 
tipo de proposta, que tentaremos descrever.

o narrador é um contemporâneo de Baudelaire que nunca se 
identifica e, embora não seja do círculo íntimo do poeta, encontra-o 
com frequência em seus últimos dias na Bélgica. Ele concebe 
“um livro de memórias”, que o poeta teria imaginado como uma 
espécie de balanço existencial, revelando fatos e pensamentos que 
antes não teriam sido ditos ou teriam sido enunciados de forma 
diferente; segundo esse narrador, a crise teria causado mudanças 
de perspectiva na visão do poeta. Refere-se a um livro “imaginado” 
por Baudelaire – “auquel il [Baudelaire] songe” (lEvY, 1988, p.173)1 
– mas, na verdade, é um livro inventado por ele mesmo, o narrador; 
1  “que ele [Baudelaire] imagina” (Todas as traduções das citações em francês 
são minhas).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Novos_fil%C3%B3sofos
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chega inclusive a explicitar: “il faut tenter de l’imaginer [Baudelaire] 
dans cette chambre, sur ce lit, avec son plan sur les genoux.” (lEvY, 
1988, p.48)2.

a epígrafe do romance pode funcionar como uma espécie de 
guia de leitura da obra: “… fuyant mais cherchant la mort, cherchant 
mais fuyant l’oeuvre…”3, extraída de La mort de Virgile, de hermann 
Broch (1945).

virgílio morreu aos 51 anos, em Brindisi, no ano 19 a.C., 
voltando de uma viagem para a Grécia, depois de ter contraído 
malária. Decepcionado com sua época, quis, no fim da vida, destruir 
o manuscrito da Eneida. hermann Broch traz para a reflexão do 
leitor uma densa conversa entre virgílio e augusto, durante a qual 
o imperador conduz o poeta a desistir de seu projeto de destruir 
a Eneida. o autor procura também imaginar os pensamentos do 
poeta latino, no fim de sua vida. o poeta almeja subtrair a beleza ao 
ditador, que a deseja obsessivamente. Busca serenidade diante da 
morte e acaba, ao contrário, obrigado a se concentrar para recitar 
os versos, pelos quais buscou elevar a glória de Roma.

Podemos acrescentar um outro romance nesta mesma 
perspectiva: Rimbaud le fils (1991), de Pierre michon. Desenrola-
se aqui uma espécie de enquete – que tem um lado um pouco 
psicanalítico – sobre as relações entre as pessoas que faziam 
parte da infância e da adolescência de Rimbaud: a mãe, izambart, 
poetas como Banville. Essa enquete gira, sobretudo, em torno 
da criação artística, buscando entender o impulso criador de 
Rimbaud. o autor michon classifica esse impulso como ressort 
[recurso], palavra que aparece no título de um dos capítulos: “Ça 
n’était pas non plus du ressort de Banville”4 e que pode também 

2  “É preciso tentar imaginá-lo [Baudelaire] nesse quarto, neste leito, com seu 
projeto no colo”.
3  “esquivando-se mas buscando a morte, buscando, mas esquivando-se à obra...”.
4  “isto também não estava no universo de Banville”.
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significar universo, que me parece mais adequado para a citação. 
o romancista procura rever a história literária, jogando também 
uma luz sobre a poesia rimbaudiana.

Não me parece que seja indiferente o estilo de vida do escritor 
ou do poeta para despertar esse tipo de interesse e fornecer 
material mais ou menos abundante para a articulação de uma 
perspectiva romanesca. Sobre Rimbaud proliferam biografias, 
havendo inclusive biógrafos que refizeram o trajeto de suas viagens 
na África como soit disant [pretenso] traficante de armas, embora 
haja indícios de que não se tratava propriamente de tráfico, mas 
de comércio. Quando, na verdade, o mais importante seria saber 
porque esse adolescente fez poesia dos quinze, quase dezesseis 
anos, até os vinte e poucos para depois abandonar a literatura. o 
que em si, não seria tão importante se, nesses poucos anos, ele não 
tivesse aberto caminho para uma revolução na poesia francesa do 
fim do século XiX.

antonio Candido, em ensaio sobre a poesia de Rimbaud, As 
transfusões de Rimbaud, publicado inicialmente na Folha de São 
Paulo, em 09 de setembro de 1991, e retomado em Recortes 
(1993), chama atenção para esse fenômeno de “bisbilhotice” da 
vida de certos autores:

além disso, a sua vida e a de verlaine sempre 
despertaram a atividade dos biógrafos, devido 
ao contingente de escândalo, irregularidade e 
aventura, ao contrário da de mallarmé, pacata 
e apagada, sem elementos que estimulassem 
a curiosidade. Sorte de mallarmé, porque 
assim a atenção se concentrou cada vez mais 
na sua obra, enquanto a dos outros têm sido 
frequentemente descartadas em benefício 
da bisbilhotice. Rimbaud, colegial de gênio, 
Rimbaud ferido a tiro por verlaine, Rimbaud 
malandro irrecuperável, Rimbaud mau-caráter, 
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Rimbaud vagabundando pelo mundo, Rimbaud 
traficante na abissínia – eis o que interessa à 
maioria. (CaNDiDo, 1993, p.119)

Tal mote pode também ser aplicado a Poe, como: Poe, grande 
nadador no rio, salvando um amigo da morte; Poe, em confrontos 
diretos com o padrasto, negociante rico de algodão; Poe, expulso 
de West Point; Poe, casando-se com a prima mal entrada na 
adolescência, a grande controvérsia sobre o alcoolismo. a sua 
morte prematura, encontrado inconsciente nas ruas de Baltimore, 
com roupas que não eram as suas, em circunstâncias até hoje não 
totalmente esclarecidas, é mencionada quase que infalivelmente. 
Para engrossar o caldo das imaginações, acresce-se a esta biografia 
movimentada e desafiadora socialmente, o tipo de literatura policial 
e de mistério produzido pelo escritor americano.

o filme de James mcTeigue, O corvo, rodado em Budapeste 
e Belgrado em 2012, com John Cusack no papel de Edgar allan 
Poe, apresenta uma versão ficcionalizada dos últimos dias da 
vida do escritor americano e parece ter sido concebido, como os 
romances mencionados, para explicar os pontos obscuros em torno 
de sua morte. a narrativa articula engenhosamente, em moldes 
detetivescos, os dados que se tem da vida do escritor, mesclados às 
narrativas de seus próprios contos. a intenção é, segundo o diretor, 
tornar autor e obra mais conhecidos do público cinéfilo. Como 
ingrediente central, o escritor torna-se personagem, respeitando-
se vários elementos de sua biografia que, provavelmente, só 
os conhecedores poderão perceber, um enredo em que estão 
misturadas vida e obra, de uma forma plausível e competente em 
termos de montagem de um roteiro.

a epígrafe do romance de Bernard henri lévy, tirada ao livro 
de Broch caberia como uma luva também aqui: “[...] fuyant mais 
cherchant la mort, cherchant mais fuyant l’oeuvre” 
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Exatamente como se desenrola o filme? Edgar Poe leva uma 
vida agitada e atormentada pelos problemas de dinheiro. Está 
apaixonado por Emily hamilton (alice Eve), filha de um dos homens 
mais ricos de Baltimore, o qual, é claro, não aceita o namoro. além 
dos problemas de amor e de dinheiro, Poe passa a ter problemas 
com a polícia, pois começam a acontecer crimes na cidade que 
remetem de forma direta aos seus contos. Entra então em cena 
o detetive Fields (luke Evans) que, embora não goste dos contos, 
conhece-os muito bem. a situação se agrava quando a jovem Emily 
é raptada pelo criminoso e tudo se converte num jogo de detetive 
e adivinhação para salvar a moça, seguindo as pistas deixadas 
pelo serial killer. Ele pretende levar Poe, em grave crise criativa, a 
escrever um conto novo, a partir do desafio lançado para descobrir 
o paradeiro da namorada e que deveria ser publicado no jornal O 
Patriota, conforme os acontecimentos vão se desenrolando. 

o filme não foi muito bem recebido pela crítica, que emitiu 
opiniões variadas. alguns detestaram, outros o receberam 
com certa condescendência, como um filme de terror a gosto 
contemporâneo. E já que estamos no domínio das opiniões, 
expresso a minha: não se trata de uma obra-prima cinematográfica, 
mas tem qualidades; o roteiro é inteligente e criativo, levado a 
cabo por um conhecedor da vida e da obra do escritor americano; 
o ritmo é envolvente, o suspense eficiente e cumpre bem seu 
objetivo de divertissement [entretenimento], com intenção de 
despertar um interesse maior pelo escritor americano. o espaço, 
uma Baltimore sedutora, meio gótica, compõe um cenário muito 
a gosto de um certo fantástico. o que faz a unidade do filme é 
o tom, simultaneamente detetivesco e humorístico. Deve-se 
acrescentar um senso de humor elegante, com laivos de paródia, 
mais próximo de um estilo contemporâneo de cinematografia do 
que de um conto de Poe. Pode-se recorrer, como exemplo, a um 
diálogo na carruagem entre Edgar e sua bem-amada, na presença 
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do pai, em que a moça chama o escritor pelo prenome e solta 
um casual “See you, Edgar” [vejo você mais tarde, Edgar], numa 
informalidade pouco usual para o século XiX.

a meu ver, o aspecto mais questionável fica a cargo da 
interpretação de John Cusack, que deixa muito a desejar e não 
consegue um tom adequado para apresentar a personagem, indeciso 
entre a nonchalance [indiferença], a exaltação e o descontrole, 
resvalando para uma caricatura pouco convincente.

Endossando algumas críticas, é pena que um visual bem 
cuidado plasticamente, a serviço de um enredo sem sombra de 
dúvida engenhoso, embora, talvez, com menos atrativos para quem 
não conhece a obra de Poe, tenha cedido a vários lugares comuns 
como cavalgadas ou perseguição na floresta envoltas em brumas e 
frases feitas.

o início do filme, por exemplo, é extremamente apelativo: neve, 
lua cheia, gritos, corvos grasnando e comendo carniça. a câmera 
desce e Poe está sentado no banco de um parque, olhando para o 
céu, imagem que será retomada no fim.

apesar da intriga baseada em contos de Poe, a narrativa pauta-
se muito por policiais contemporâneos ou seriados televisivos 
sobre serial killers, como, por exemplo, Criminal Minds, em que 
uma equipe do FBi tem como objetivo traçar o perfil do assassino. 
o delegado aqui funciona como esses agentes, exprimindo 
opiniões recorrentes para quem conhece esse estilo de seriado: 
o assassino é metódico e, portanto, ainda não deve ter matado 
Emily; seu perfil leva mais a achar que ele vai levar o desafio até 
o fim, por ser um código de honra. E no bilhete de desafio, ele 
anunciou que, a cada novo crime, haveria uma nova pista sobre o 
paradeiro da moça.

O corvo, cujo título alude ao mais conhecido poema de Poe, 
pode ser visto como uma leitura descompromissada do escritor 
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americano. as intenções do diretor eram claras e explicam bem 
a direção tomada, conforme ele mesmo declara em entrevista 
concedida à aFP, por ocasião do lançamento:

Queria contar uma história sobre Poe que 
provocasse no público o desejo de saber mais 
sobre ele e de ler seus livros. É um personagem 
fascinante, seus trabalhos são extraordinários. 
Se eu conseguir fazer um filme popular que leve 
as pessoas a se aproximar da obra dele, só isso 
será formidável.5

o entrevistador começa por afirmar que talvez o filme tenha 
acabado mais sangrento do que se esperava, mas para falar de Poe 
é preciso falar de coisas sangrentas e nojentas. o que já nos aponta 
para uma determinada leitura; provavelmente a mais corrente.

há uma inegável pesquisa biográfica e uma leitura dos contos. No 
início, o diretor anuncia que os últimos dias de Poe permanecem um 
mistério e o filme é concebido como uma teoria montada exatamente 
para preencher e explicar essa lacuna. o próprio personagem de Poe, 
no filme, declara que passou de autor a personagem. 

Parece-me que essa curiosidade se acentua diante de uma 
combinatória que soa explosiva para o público leitor: quando 
um determinado tipo de obra que, por si só incomoda, é aliada a 
escritores que também levaram uma vida pouco convencional com 
pitadas de mistério e pontos pouco esclarecidos.

lúcia Santaella, no seu excelente posfácio à tradução de José 
Paulo Paes, faz uma observação que nos pode ser útil:

No entanto, diferentemente de outras 
ocorrências semelhantes, no caso de Poe, 
criou-se uma curiosa mistura: não são os 

5  in https://www.uai.com.br/app/noticia/cinema/2012/05/18/noticias-cinema,101410/
o-corvo-filme-do-diretor-james-mcteigue-provoca-curiosidade-sobre-edgar-allan-
poe.shtml acesso em 30.Jun.2019.
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fatores vividos, as vicissitudes existenciais, que 
foram utilizadas para explicar sua obra, mas o 
contrário: a excentricidade, o caráter de exceção 
temática e dos motivos emergentes na ficção 
poeana é que foram utilizados para dramatizar 
sua biografia. (1984, p.142)

No filme, a pergunta que paira no ar é sobre que tipo de mente 
humana criou essas histórias. Provavelmente alguém perturbado 
e que atrai mentes igualmente perturbadas como o criminoso 
do filme. o que é explicitado pelo delegado que responsabiliza 
Poe pelos crimes que estão sendo cometidos: “Sua imaginação 
foi a inspiração para esse crime horrendo”. Retruca o escritor: 
“imaginação agora é crime?”. Chamo atenção, outra vez, para a 
informalidade da linguagem.

atendo-nos a elementos biográficos mais precisos, sabemos que 
Edgar allan Poe nasceu em Boston em 1809 e morreu em Baltimore 
em 1849, com apenas 40 anos. o aparente mistério sobre os dias que 
antecederam sua morte, a partir do momento em que foi encontrado 
numa sarjeta, delirando, falando frases enigmáticas é um assunto 
que desperta curiosidade. Parece, como já mencionado, que estaria 
inclusive vestindo roupas que não eram suas.

Georges Walter, autor de uma biografia em francês com o 
significativo título de Enquête sur Edgar Allan Poe, poète américain 
(1991), que pode ser aplicada ao espírito do filme, apresenta uma 
hipótese bastante verossímil: durante as eleições, cabos eleitorais 
aliciavam pessoas para votar, nas ruas da cidade, muitas vezes 
perto do porto, escolhendo em geral pessoas sozinhas, com cara 
estrangeira ou interiorana. Praticamente os drogavam com uísque 
e narcóticos, fechando-os em espaços mal acomodados para, 
depois de preencherem a sua função de votar, serem jogados no 
meio da rua. Segundo um jornalista local, no ano de 1849, a prática 
foi particularmente intensa. Georges Walter aventa a hipótese de 
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que o poeta tenha caído nas garras desse tipo de agente e que seu 
organismo, já debilitado, não tenha resistido (1991, p.24).

Para mostrar a pesquisa realizada pelo diretor do filme, 
uma das palavras que Poe teria repetido era o nome Reynolds, 
identificado de formas diferentes. Segundo Julio cortázar, seria 
Jeremiah Reynolds, um editor de jornal e explorador que poderia 
ter inspirado a novela O relato de Arthur Gordon Pym. outra 
possibilidade é que o escritor chamasse por henry R. Reynolds, um 
dos juízes que supervisionavam a votação do 4º distrito na Taverna 
de Ryan, que poderia ter conhecido Poe no dia da eleição, o que 
reforça a teoria de Georges Walter. No filme, o nome misterioso é 
exatamente o do serial killer, tipógrafo d’o Patriota, jornal para o 
qual o escritor estava colaborando.

Quem começa a construir essa persona do escritor é, de certa 
forma, um de seus primeiros admiradores, Charles Baudelaire, 
responsável pela tradução e difusão de Poe no mundo literário 
europeu. Escreveu três textos sobre ele. o primeiro, “Edgar allan 
Poe, sa vie et ses ouvrages”, de 1852, o segundo, “Edgar Poe, sa 
vie et ses oeuvres”, de 1856, precedendo a tradução de Histoires 
Extraordinaires, o terceiro, “Notes nouvelles sur Edgar Poe”, 
precedendo as Nouvelles Histoires Extraordinaires, em 1859, a “note-
réclame” [chamada ou anúncio] para a publicação de Eureka.

Em conhecida carta a Théophile Thoré, escrita em Bruxelas, por 
volta de 20 de junho de 1864, o poeta das Flores do Mal afirma:

vous doutez de tout ce que je dis? vous doutez 
de si étonnants parallélismes géométriques 
puissant se présenter dans la nature? Eh bien! 
on m’accuse, moi, d’imiter Edgar Poe! Savez-
vous pourquoi j’ai si patiemment traduit Poe? 
Parce qu’il me ressemblait. la première fois 
que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, avec 
épouvante et ravissement, non seulement 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeremiah_Reynolds&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Narrative_of_Arthur_Gordon_Pym
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des sujets rêvés par moi, mais des PhRaSES 
pensées par moi, et écrites par lui vingt ans 
auparavant. (BaUDElaiRE, 1975, p.386)6 

Uma leitura atenta dos dois poetas certamente mostrará, de 
forma surpreendente, a veracidade dessas observações. Por exemplo, 
o leitor baudelairiano lê Poe e encontra no segundo parágrafo de 
William Wilson uma sucessão de desejos entre os quais: “Desejaria 
que descobrissem para mim, no vasto deserto do crime que vou 
descrever, um pequeno oásis de fatalidade.” (PoE, 2008, p.235 – 
grifos do autor). Esse leitor certamente não deixará de se lembrar do 
primeiro quarteto da parte vii de “le voyage”: “Une oasis d’horreur 
dans un désert d’ennui!”7.(BaUDElaiRE, 1975, p.133)

o exemplo é muito claro e não deixa dúvidas. mas, em outros 
momentos, há identificações que podem ser efeito de uma leitura que 
os franceses do século XiX fizeram do escritor americano ou podem ser 
simplesmente coincidências de perspectivas. Dou um exemplo:

romualdo e o abade em La morte amoureuse, conto de 
Théophile Gautier, desenterrando a sedutora vampira Clarimonde 
para destruí-la, podem assemelhar-se a violadores de túmulos para 
quem os vê a determinada distância, observa o próprio Romualdo. 
Exatamente como em O escaravelho de ouro, o narrador, seu amigo 
legrand e o empregado Júpiter procurando o tesouro oferecem 
estranho espetáculo:

E ao cair o clarão sobre nossas pessoas e objetos, 
não pude deixar de pensar no grupo pitoresco 
que compúnhamos e quão estranhas e suspeitas 
nossas ações deveriam parecer a qualquer 

6  “Duvida de tudo o que afirmei? Duvida que paralelismos geométricos tão 
surpreendentes possam se apresentar na natureza? Pois bem! acusam-me de imitar 
Edgar Poe! Sabe por que traduzi tão pacientemente Poe? Porque ele se parecia 
comigo. a primeira vez que abri um livro dele, vi, assustado e eufórico, não só 
assuntos imaginados por mim, mas FRaSES que pensei e que foram escritas por ele 
vinte anos antes.”.
7  “Um oásis de horror num deserto de tédio”.
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intruso que, por acaso, pudesse surgir onde nos 
achávamos. (PoE, 2001, p. 144)

E qual é o Poe que aparece nos textos baudelairianos? 
voltemo-nos para a versão que precede a tradução de Histoires 
extraordinaires (1856). Baudelaire abre a via para este enfoque de 
vida infeliz e obra insólita, pois também parte da biografia. Para ele, 
Poe é a figura do gênio incompreendido, do artista amaldiçoado 
pelo vulgo e pelo destino, ideia retomada insistentemente. Fala-se 
em “verdadeira danação”, em “anátema especial” que lhe imprime 
a sociedade, numa “Providência diabólica” que lança esse tipo de 
natureza em meios hostis, e, sobretudo, nas duas versões (1852 e 
1856) retoma a palavra “guignon” [má sorte], título de um poema 
seu Le Guignon (1855), em que a dificuldade está explicitamente 
ligada ao trabalho artístico. Essa visão do poeta anatemizado e 
amaldiçoado, rejeitado socialmente, é a que aparece nos primeiros 
poemas de As Flores do Mal, como “Bénédiction” e “l’albatros”, 
este último datando de 1841. a biografia de Edgar Poe (“lamentable 
tragédie que la vie d’Edgar Poe”8, segundo Baudelaire) tinha, pois, 
elementos para satisfazer a visão de poeta de Baudelaire.

No filme, o diretor do jornal diz ao policial sobre Poe: “Deus 
lhe deu uma fagulha de genialidade e a afagou com tormento”, 
perspectiva identificada com a de Baudelaire. Curiosamente, 
no momento de falar da obra propriamente dita, o tradutor 
Baudelaire simplesmente diz que dela pouco falará, deixando a 
cargo do público formar sua própria opinião. ou seja, Baudelaire, 
que certamente foi o grande responsável pela divulgação da 
obra do americano na Europa, como já comentado, talvez seja 
também um dos primeiros responsáveis pelo deslizar da obra para 
a biografia, propiciando sua ficcionalização.

Esse assunto está mais presente nas “Notes nouvelles sur 
Edgar Poe”, em que discute ideias do poeta americano com as 
8  “Que lamentável tragédia a vida de Edgar Poe.”.
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quais encontra afinidades, como a perspectiva que ambos têm 
da ideia de progresso, tão reverenciado no fim do século XiX. Em 
boa parte do artigo, o poeta francês concentra-se numa crítica 
ao american way of life [modo de vida americano], insurgindo-
se em uníssono com o escritor americano, contra o utilitarismo 
em arte e uma concepção de arte didática. aponta para um 
aspecto importante, a concepção da imaginação como “a rainha 
das faculdades”, que o poeta francês define como a capacidade 
de estabelecer relações, correspondências e analogias. insisto 
na palavra “correspondências”, porque ela nos remete ao mais 
famoso poema das Flores do Mal, “Correspondences”, cuja 
elaboração parece ser de 1855.

o descompasso entre a obra de Poe, no filme, e a sociedade 
local é evidenciado por uma reunião com senhoras da burguesia em 
que uma delas recita um poemeto de sua autoria sobre a abelha e 
o mel, de um ridículo evidente.

os sete contos apresentados no filme são os seguintes, em sua 
ordem de entrada em cena: “assassinatos na rua morgue”, “o poço 
e o pêndulo”, “o mistério de marie Roget”, “o coração revelador”, 
“a máscara da morte rubra”, “Descida ao Maelstrom” (mencionado 
no bilhete de desafio do serial killer), e, finalmente, “o caso do 
senhor valdemar”.

a escolha do primeiro conto usado no filme não é dificil de se 
entender e soa até um pouco óbvia: Assassinatos na rua Morgue. 
Trata-se de uma narrativa detetivesca, de sucesso garantido junto ao 
público cinéfilo: assassinato intrigante, que oferece possibilidades 
amplas na procura do autor do crime e no levantamento do seu 
perfil e que dá o tom detetivesco que vigora no filme.

algumas diferenças revelam o partido do diretor de aumentar 
o frisson do espectador. a polícia chega durante o assassinato, 
a câmera concentra-se nas patas dos cavalos, ouvindo-se 
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intensamente o barulho dos cascos na pedra do calçamento e os 
gritos “minha filha, não”. Quando a polícia entra no local do crime, 
tem-se uma rápida visão dos corpos, um braço ensanguentado 
pendente da lareira, mas a visão não é aterrorizadora, nem é esse 
o partido do filme, claramente voltado para solução de enigmas. 
a manchete do jornal é apelativa: “macabro assassinato duplo” e 
uma frase corrente nas séries atuais: “o prefeito quer resultados”. 
o detetive Fields assume de imediato seu papel: “este crime me 
parece familiar”. veremos ao longo do filme que não se trata de 
um entusiasta da obra de Poe, mas de um conhecedor, que sabe o 
suficiente para estabelecer pontos de contato entre os crimes e os 
contos. o enredo do conto é reproduzido em detalhes, inclusive o 
lance ardiloso da abertura da janela através de uma mola.

o segundo conto, O poço e o pêndulo, é muito introspectivo, 
praticamente sem nenhum acontecimento, a não ser os 
pensamentos do narrador que se alternam com o movimento do 
pêndulo que, dotado de uma afiada lâmina, vai descendo, vagaroso 
e inexorável, sobre o narrador. a epígrafe, em latim, alude a um 
espaço de tortura durante a inquisição. há referências a narrativas 
outras: “a despeito do que lemos em romances”; “certas narrativas 
antigas”; “narravam-se estranhas coisas dos calabouços”; “nas 
histórias a respeito da inquisição”.

o espaço opressivo, uma masmorra, é elemento fundamental 
para a tortura psicológica do narrador, que será salvo no derradeiro 
instante pelas tropas francesas de libertação. É o conto que sofre 
mais alterações no filme. a atenção do narrador no conto concentra-
se na descrição espacial, apelando-se para todos os sentidos. 
aromas, inclusive o cheiro da lâmina do pêndulo, cheiro de fungos, 
um vapor viscoso, cromatismo, variedade tátil das matérias. No 
filme, o espaço é aberto, uma espécie de celeiro, com pé direito 
muito alto, do qual pende um imenso pêndulo, que está descendo 
sobre um homem amarrado numa mesa, que segue, aterrorizado, 
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sua aproximação. a personagem não é salva, ao contrário, é cortada 
em dois e espalha jatos de sangue à sua volta.

No filme, a vítima é Rufus Wilmot Griswold, crítico e autor da 
antologia The Poets and Poetry of America (1842), na qual figuram, 
em lugar de pouquíssimo destaque, alguns poemas de Poe. os dois 
sempre trocaram farpas. Dois dias depois da morte de escritor, 
apareceu um obituário muito denegridor, assinado por “ludwig”, 
na verdade, pseudônimo de Griswold. Ele acabou por se converter 
no executor literário do poeta e, posteriormente, publicou sua 
primeira biografia completa, retratando-o como um depravado, 
bêbado, louco, drogado, chegando inclusive, segundo alguns, a 
falsificar cartas do escritor como prova disso. Essa visão de Poe 
difundiu-se largamente. o uso do pseudônimo mostra que Griswold 
queria difamá-lo, ocultando-se.

Considerando-se as referências à inquisição e a seus processos, 
a presença deste conto no filme tem um significado claro. o diretor 
parece resolver fazer justiça contra alguém que fez um desserviço 
de peso à reputação do escritor americano. a reprodução deste 
conto reveste-se de um caráter de vingança, o que explica também 
a completa alteração do desenlace: a personagem sob o pêndulo 
não é salva no último minuto; muito pelo contrário, é punida com 
uma morte exemplar. Como se Griswold passasse por um processo 
inquisitorial dos leitores de Poe. E também a ficção permite a 
manipulação dos dados biográficos, pois o crítico morreu depois do 
autor de O poço e o pêndulo. 

Persiste apenas a ideia de um pêndulo que atua de forma 
mortal e a única interferência humana não é salvadora, mas sim 
a do assassino, que o espectador não vê para que se guarde sua 
identidade até o fim.

É importante ressaltar que James mcTeigue dirigiu 
anteriormente um filme intitulado em inglês V for Vendetta, cuja 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rufus_Wilmot_Griswold
http://pt.wikipedia.org/wiki/Executor_liter%C3%A1rio
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personagem principal é um defensor da liberdade em busca de 
vingança contra os que o desfiguraram. Não nos interessa aqui 
a saga de aventuras da película, mas sim o tema da vingança e a 
identificação da personagem que se dá no fim. a personagem 
feminina por quem ele se apaixonara diz que ele é todo mundo, é 
Edmond Dantès, a figura central de O Conde de Monte-Cristo, outra 
narrativa cujo tema é a vingança. Podemos perceber ainda mais 
claramente que a intenção do diretor aqui é, além de ficcionalizar 
os últimos dias do escritor americano, buscando explicar as 
circunstâncias de sua morte, também render-lhe homenagem, 
justiçando-o através da morte seu primeiro detrator.

o terceiro conto mencionado é O mistério de Marie Roget, que 
está ausente da maioria das antologias que consultei, apesar de 
ser apresentado como uma continuação do popular Assassinatos 
da rua Morgue. Também não figura entre os 36 contos traduzidos 
por Baudelaire. isso talvez se explique por se tratar de um conto 
longo, pouco movimentado e sem suspense. Sequer se tem certeza 
do desenlace ou do responsável pelo crime, objetivo incontornável 
dos contos policiais. o assassinato de marie Roget interessa menos 
pelo crime perpetrado do que pelas possibilidades de deduções 
lógicas na sua decifração. No filme é pouco explorado, praticamente 
só é mencionado.

apesar de ambientado em Paris, como em Assassinatos na rua 
Morgue, baseia-se num fait divers americano. a inspiração aqui é 
mais distante porque ele se entrelaça com a peça de Shakespeare, 
Macbeth, que está sendo encenada em Baltimore naquele 
momento. a morta é uma atriz da companhia e não uma prostituta, 
conforme aparece no conto. a alteração leva a uma perseguição 
cinematográfica pelos bastidores e engrenagens do teatro, bem 
ao gosto dos filmes policias e de terror, em que podemos incluir 
O fantasma da ópera, de Gaston leroux, publicado originalmente 
em 1910.
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Por outro lado, não perdendo de vista a biografia de Poe, o 
teatro no qual se encenava a peça é o mesmo em que atuou a 
mãe do escritor, o que é mencionado no filme. o marinheiro que 
pensam ser o assassino, na verdade é outra vítima, que tem um 
mapa na costas, dando uma falsa pista de localização de Emily. 
Durante a decifração do mapa e sua localização, é lembrado o fato 
de que Poe frequentou West Point. ao que a personagem do filme 
acrescenta, com certo orgulho, ter sido expulsa da academia. É um 
dos momentos em que a composição caricata da personagem se 
torna mais artificial.

Continuando a seguir elementos dos contos, o nome do navio 
em que o marinheiro chegara a Baltimore é Fortunato, evocando a 
personagem de A barrica do Amontillado, outra história de vingança.

O coração revelador, cujo título original é The tell-tale heart, 
é aludido como emblemático e modelo de conto de sucesso junto 
ao público. No filme funciona efetivamente como um tell-tale 
[delator], pois é a partir da última frase de Reynolds para Poe, 
inserida no referido conto, que Poe descobre a localização da 
amada, conseguindo finalmente resgatá-la.

o conto A máscara da morte rubra foi muito conveniente 
para o roteiro, pois gira em torno de um baile, no filme como 
comemoração ao aniversário de Emily. Propiciou um belo momento 
cinematográfico, uma sequência muito clara e iluminada, que 
contrasta com o visual escuro do filme, com tomadas do andar de 
cima do palácio, constituindo-se num ponto alto da mise en scène 
[encenação] da película. além disso, propiciou a cena espetaculosa 
do rapto de Emily, com a entrada de um mascarado a cavalo.

No final do filme, o assassino revela-se: é um dos empregados 
do jornal e chama-se Reynolds. Ele obriga Poe a ingerir veneno em 
troca da localização de Emily. Dois aspectos nebulosos dos últimos 
momentos de Poe têm aí uma solução. o recurso do veneno explicaria 
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a inconsciência do escritor e teríamos inclusive a identificação do 
misterioso Reynolds. mas a pessoa que encontra Poe no banco de 
jardim9, mesmo sem entender, conta ao detetive a repetição do nome.

Depois da menção a um escritor francês muito inventivo, Jules 
verne, Reynolds parte para Paris, insinuando-se uma continuidade 
de sua ação criminosa. E nos deparamos com outra licença ficcional: 
Jules verne nasceu em 1828 e morreu em 1905; seu primeiro livro 
de sucesso foi Cinq semaines en ballon, de 1863. Portanto, não era 
um escritor de sucesso em 1849, quando da morte de Poe. Quando 
Reynolds entra na carruagem em Paris, lá está a postos o detetive 
luke Evans, que o detém. Eis Poe vingado! E o espectador aliviado e 
feliz com a prisão do serial killer!

Sabendo agora como se desenrola o filme, seria interessante 
voltar ao romance de Bernard henri-lévy, para algumas 
considerações. Não seria possível afirmar que se trata de uma 
ficção no sentido absoluto do termo, pois a inserção de dados 
biográficos reais é ampla; a capa, porém, anuncia um romance 
“sur un mode presque policier”10 e, de fato, o leitor várias vezes 
se embala como num romance policial. Na verdade, configura-se 
um espaço textual criado pelo autor para levantar hipóteses sobre 
questões intrigantes para ele – e provavelmente para muitos que 
conhecem a biografia do poeta francês – e, também, externar sua 
concepção de literatura, afinada com teorias contemporâneas: “j’ai 
beau lui répéter que le vrai nom du poète est rhapsode et que la 
littérature n’a jamais été rien d’autre qu’une intarissable citation” 
(lEvY, 1988, p.200)11.

a perspectiva do autor sobre essas “enquetes biográficas” tem 
pontos comuns com o filme. Por um lado, preencher pontos obscuros 
9  ao contrário do que se relata nas biografias de Poe, que teria sido encontrado 
em uma sarjeta, aqui o cadáver é achado em um banco de jardim.
10  “Num estilo quase policial”.
11  “já repeti reiteradas vezes que o verdadeiro nome do poeta é rapsodo e que a 
literatura nunca foi outra coisa a não ser uma inesgotável citação”.
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das biografias, apresentando soluções bastante plausíveis, mas, 
sobretudo, substituir o escritor e escrever no seu lugar. No filme, o 
serial killer leva Poe a escrever um novo conto, quase exigindo que 
siga suas sugestões. No romance, Baudelaire vai escrever “un livre 
sous la dictée” (lEvY, 1988, p.112)12. 

E, sem dúvida, tudo é acompanhado de uma curiosidade de 
história literária, uma “bisbilhotice”, retomando a expressão de 
antonio candido:

il y des vies littéraires romanesques. il y a des 
vies qui, stagnantes ou pas, font organiquement 
partie de l’oeuvre et qui sculptées, dès lors, 
avec un art égal au sien, sont par principe et 
destination passionantes à retracer. (lEvY, 
1988, p.174)13

Significativamente, o escritor francês cita Byron, que, como 
sabemos, embalou bastante a curiosidade em torno de sua vida e 
acumulou escândalos.

outro aspecto da biografia de Baudelaire que desperta muita 
curiosidade é a figura de Jeanne Duval. o romance de Bernard henri-
lévy inclui um diário de Jeanne, escrito numa perspectiva muito 
feminina. lendo “je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre”, 
ela procura se conduzir no amor efetivamente como “um sonho de 
pedra”. É um uso bem particular da biografia, pois, para quem conhece 
a vida do poeta, é difícil imaginar que Jeanne Duval tenha escrito tal 
diário; estamos no domínio da ficção, mas balizada pela biografia.

ainda o linguajar da zeladora no imóvel em que mora não 
deve ser deixado de lado, pois procura reproduzir uma linguagem 
popular, bem diferente do resto do livro, numa preocupação 
linguística comum em romances contemporâneos.
12  “livro ditado”.
13  “há vidas literárias romanescas. há vidas que, estagnadas ou não, fazem 
organicamente parte da obra e que, esculpidas com uma arte equiparável à sua, são, 
por princípio e destino, apaixonantes para se contar, reconstruir.”.
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Num certo sentido, o romance Les derniers jours de Charles 
Baudelaire, de levy (1988), ajuda a entender a motivação do filme O 
corvo (2012). E, se acrescentarmos Rimbaud le fils, de Pierre michon 
(1991), podemos seguir o mesmo movimento de mesclar a biografia, 
o romanesco e a crítica, configurando uma espécie de enquete. 
Poderíamos, para concluir, aventar a hipótese de um certo gênero 
romanesco, que satisfaria curiosidades que nos deixam a precisão 
das biografias bem documentadas, mas impotentes diante da falta 
de provas. ou que a “bisbilhotice” faz parte da nossa abordagem da 
história literária.
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POE & TOLKIEN
Cido Rossi

Edgar allan Poe (1809-1849) e John Ronald Reuel Tolkien 
(1892-1973). Dois autores tão diferentes ocupando o espaço de um 
mesmo título, de uma mesma primeira linha. Um é estadunidense, 
mestre do conto de terror e horror, uma das vertentes do Gótico; 
o outro é sul-africano, mestre da High Fantasy, uma das vertentes 
do Fantástico. Poe é um autor da primeira metade do século 
XiX, alinhado ao movimento romântico do seu país, que é por 
ele representado na linha do Dark Romanticism, manifestação 
específica dessa estética em terras norte-americanas, o que o torna 
contemporâneo e sua obra conectada de muitas maneiras a Charles 
Brockden Brown e seu Wieland (1798); a Washington irving e seus 
contos “Rip van Winkle” (1819) e “a lenda do cavaleiro sem cabeça” 
(“The legend of Sleepy hollow”, 1820); e a Nathaniel hawthorne, 
de modo muito particular na contística desse autor, principalmente 
“o jovem camarada Brown” (“Young Goodman Brown”, 1835) e “a 
marca de nascença” (“The Birth-mark”, 1843). Já Tolkien é um autor 
da primeira metade do século XX, contemporâneo do modernismo 
britânico, portanto de nomes como virginia Woolf, Ezra Pound, 
James Joyce e T. S. Eliot. apesar dessa coetaneidade, há praticamente 
nada de modernismo em sua obra, a qual trafega na contramão 
dos princípios desse movimento artístico-literário ao alinhar-se ao 
revival do medievalismo, dos contos de fadas, da fantasia e do épico 
aos moldes do que fora praticado na inglaterra pelos Pré-Rafaelitas 
e por andrew lang na segunda metade do século XiX.
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a presença, em um contexto de reflexão acadêmica como 
este ensaio, de dois nomes que mantêm, em termos históricos, 
certa distância espaço-temporal e são praticantes de estéticas que 
aparentemente divergem entre si causa um efeito de estranheza. 
há algo unheimlich nessa aproximação, algo que não deveria estar 
ali – mas, de maneira inquietante, está, e é isso que pretendo 
demonstrar nessas considerações: a presença de Poe em Tolkien, 
e a presença de Tolkien em Poe. obviamente, isso é um desafio 
e, como tal, pode levantar a desconfiança, chocar e/ou contrariar 
especialistas e leitores da obra dos dois autores, ainda que não seja 
esse o objetivo do que se apresenta nos próximos parágrafos; além 
disso, posso cometer erros e estar enganado em meu argumento, 
pelo que peço desculpas de antemão. No entanto, que graça tem o 
trabalho acadêmico sem um pouco de emoção e aventura, sem um 
pouco de ousadia?

Algo que não deveria estar ali, mas está. o unheimlich é aquela 
categoria do assustador conhecida de velho, e há muito familiar, 
que tem o poder de fazer retornar ao presente, ou à consciência, 
aquilo que um dia foi reprimido (FREUD, 1976a). Trata-se da própria 
história da literatura, da arte e da ficção – e da sociedade e do 
humano de uma maneira geral. Por exemplo, ocorre o Romantismo. 
algum tempo depois, como frente de resistência – e sempre 
haverá resistência – em razão de certo excesso romântico, o que 
indica o esgotamento estético do movimento, surge o Realismo, 
que se aproveita desse excesso/esgotamento e reprime os ideais 
românticos em prol de ideais iluministas. Em dado momento, o 
Realismo começa ele também a se esgotar em si mesmo, já que seus 
ideais são bastante limitados – como tudo que advém do iluminismo. 
É nesse momento que aquilo que fora reprimido, o Romantismo, 
começa a retornar pouco a pouco, de modo sub-reptício, corroendo 
o Realismo por baixo, como toupeiras escavando os subterrâneos de 
uma horta ou jardim. Em dado momento, o Romantismo reprimido 
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explode na superfície do Realismo, do mesmo modo que o místico 
rio alph explode na superfície da sólida fortaleza de Kubla Khan no 
poema homônimo de Coleridge.

Nesse momento há o assustador, pois o Romantismo não 
retorna da mesma forma que fora reprimido, mas de maneira 
diferente, muito mais forte e arrebatador, pois em seu período de 
repressão, de exílio, nos submundos do Realismo acabara por se 
reencontrar e se misturar com outras forças reprimidas – a idade 
média, o Barroco, o romance de cavalaria, a épica e as próprias 
raízes do Realismo escondidas sob a superfície da lógica e da razão. 
Monstruoso, quase irreconhecível – monstruoso porque quase 
irreconhecível –, mas empoderado e renovado, o Romantismo 
volta e, sob outros nomes – Pré-Rafaelitas, Decadentismo, 
Simbolismo, medievalismo, retorno da épica etc. –, subverte o 
Realismo ao seu bel-prazer, tornando-o mais uma ferramenta para 
a sua ressurreição do mundo dos mortos: a narrativa realista é a 
condição para a criação dos efeitos do Gótico e do Fantástico, as 
duas principais heranças românticas, por exemplo. E aquilo que 
era para ser a oposição, a resistência, a contraparte – o Realismo 
– é reconfigurado, deslocado e desarticulado, desdobrando-se em 
mais uma manifestação do Romantismo ao longo do tempo, uma 
manifestação que faz o Romantismo girar ao contrário em seus 
próprios gonzos, mas por isso mesmo o retroalimenta e o fortalece 
ao mesmo tempo em que confere uma sobrevida ao Realismo. Essa 
é a dinâmica do unheimlich, a mesma dinâmica da Desconstrução 
derridiana – a Psicanálise freudiana, de onde vem a ideia de 
unheimlich, é, ela própria, um dos modos da Desconstrução.

Com essa dinâmica de funcionamento em mente, olhemos para 
o contexto sócio-histórico e artístico de Poe. Quando ele nasceu e 
por volta da década de 1830, momento em que começou a escrever, 
os Estados Unidos ainda viviam os traumas e exaustões causados 
pelas guerras contra a inglaterra no período pós-independência. 
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as ideias iluministas do século Xviii haviam chegado ao país pelas 
mãos daqueles que foram desde então considerados os Pais da 
Pátria – George Washington, Benjamin Franklin e outros –, e não 
se pode negar que o gesto da declaração de independência do país 
performado em 1776 seja uma prévia para a Revolução Francesa 
ocorrida a partir de 1789, o ápice do iluminismo. os Estados Unidos 
estavam se recompondo e se modernizando, em uma espécie de 
preparação para sua própria revolução industrial, que ocorrerá na 
segunda metade do século XiX – e não será presenciada por Poe. 
No entanto, as sombras de um passado não tão distante ainda se 
faziam muito presentes: os processos e a Caça às Bruxas de Salem 
ocorridos entre 1692 e 1693. Pouco mais de cem anos haviam se 
passado desse acontecimento quando Poe nasce em 1809, e seu 
conterrâneo e contemporâneo Nathaniel hawthorne era um 
descendente direto vivo de um dos juízes daqueles processos. a 
Caça às Bruxas de Salem é, até hoje, um dos aspectos mais mal 
resolvidos da história e do imaginário estadunidenses, e permanece, 
de tempos em tempos, principalmente na ficção, retornando do 
continente negro de seu recalque.

Esse é o cenário no qual o imaginário de Poe é moldado, e é 
nesse contexto que o autor começa a escrever e a publicar: por um 
lado, a pátria estadunidense avançava em sua herança iluminista ao 
ter vencido as batalhas contra a inglaterra e se tornado efetivamente 
independente ao modernizar-se e com isso ter iniciado os 
preparativos para sua própria revolução industrial, ao entrar para o 
seleto mundo do desenvolvimento científico – o mesmo Benjamin 
Franklin, Pai da Pátria norte-americana, também fora o descobridor 
dos princípios da eletricidade, ainda na primeira metade do século 
Xviii. Por outro lado, as marcas do ocorrido em Salem entre 1692 
e 1693 ainda estavam muito vívidas no inconsciente coletivo da 
população, da mesma forma que as perdas e horrores dos campos 
de batalha ao longo da Revolução americana; o mar ainda era causa 
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de medo – os britânicos vieram pelo mar e quase exterminaram a 
costa leste do país –, e o oeste também – a então vasta louisiana 
era um lugar de coisas, pessoas, costumes e religiões pouco ou nada 
conhecidos, onde mal se falava inglês, e a Califórnia era uma terra 
inexplorada da qual tudo que se sabia eram lendas.

Esse conflito psíquico entre presente e passado, entre o 
retorno do reprimido e o que fora reprimido, no imaginário norte-
americano da época, afetou Poe de modo peculiar e um tanto 
quanto perturbador. Tentando adequar-se à modernidade de seu 
tempo – e sem dinheiro, logo, também por necessidade –, o autor 
entrou para a carreira militar, tendo se matriculado, inclusive, na 
famosa academia de West Point. Seu período de estada no exército 
estadunidense, entre 1827 e 1831, foi um imenso e constrangedor 
fiasco, e sua saída de West Point em 1831 foi um escândalo: ele 
manipulou as situações de modo a ser julgado por uma corte 
marcial, para a qual alegou inocência e foi, com isso, dispensado de 
seu posto – ele teria sido fuzilado se fosse julgado culpado.

Frustrada a tentativa de adequação, Poe voltou-se para o 
jornalismo e para a escrita de ficção. Em tempos em que o ódio 
contra os britânicos ainda era premente na sociedade norte-
americana, o mestre de Baltimore lia justamente os britânicos, 
como atesta sua “Filosofia da composição” (2001a) (“The 
Philosophy of Composition”, 1846): John milton, William Godwin, 
Charles Dickens. Por meio dessas leituras, Poe se tornou um crítico 
dos avanços científico-iluministas de seu tempo, expressando tal 
posicionamento de maneira bastante clara em sua ficção – os contos 
“o homem que foi desmanchado” (“The man that Was Used-Up”, 
1839) e “Pequena conversa com uma múmia” (“Some Words with 
a mummy”, 1845) são epítomes desse viés. ao mesmo tempo, e 
ainda sob influência dos autores britânicos, Poe voltou-se, em seu 
fazer ficcional, ao terror e ao horror, ao Gótico, cujas principais 
características são a transgressão dos limites, o excesso e o retorno 
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do passado reprimido. Em obras-primas como “a queda da casa de 
Usher” (“The Fall of the house of Usher”, 1839) e “o gato preto” (“The 
Black Cat”, 1843), o reprimido que retorna, trabalhado por meio 
das convenções psicológicas do terror e/ou das convenções gráficas 
do horror, deixa de ser algo sutil e lírico como o é em hawthorne 
para se tornar uma manifestação brutal, violenta, avassaladora e 
mortal, transgredindo e excedendo as páginas que o contêm para 
contaminar a psique dos leitores que, diante do unheimlich, reagem 
em um misto de prazer e medo, algo inaceitável para os padrões 
iluministas da objetividade e racionalidade.

Como resultado por ter se tornado um crítico do pensamento 
de seu tempo e um mestre do terror e do horror, essas coisas 
tão britânicas, Poe foi relegado ao ostracismo em sua própria 
terra. Quando faleceu, em 7 de outubro de 1849, era um ilustre 
desconhecido que foi enterrado como indigente no cemitério da 
cosmopolita Baltimore. Poe, necromante que se especializara em 
fazer o reprimido retornar, fora, ele mesmo, vítima de repressão. 
Terá que esperar por um segundo funeral – um enterro com honras 
e a construção de um túmulo, feitos organizados por uma fã de suas 
obras e realizados sob as bênçãos de Walt Whitman e das palavras, 
em forma de cartas, de longfellow e Tennyson em 17 de novembro 
de 1875 (PoE’S Memorial Grave, online, acesso em 16 abr. 2019) – e 
pela exumação feita na França por Baudelaire a partir da década 
de 1850, a qual resultará no retorno de suas obras reprimidas às 
mãos e aos olhos dos leitores europeus e do continente americano 
do final do século XiX. Desse fenômeno derivará a redescoberta 
e a institucionalização do nome Edgar Allan Poe como um dos 
maiores autores da literatura ocidental, e é interessante notar que 
esse retorno coincide com um outro retorno de um reprimido, o 
Romantismo, que eclode novamente em finais do século XiX sob as 
novas roupagens e auspícios dos Pré-Rafaelitas, do Decadentismo e 
do Simbolismo.
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ainda sem perder de vista a dinâmica do unheimlich, olhemos 
agora para o contexto sócio-histórico e artístico de Tolkien. Quando 
ele nasceu em 1892 e quando começou a escrever, por volta de 
1914, o império Britânico, a maior potência econômica do século 
XiX, estava não só em franca derrocada, mas já em ruínas. Em nove 
anos, entre a morte da rainha vitória em 1901 e a declaração da 
Commonwealth em 1910, deixou completamente de existir e passou 
a uma colcha de retalhos com o início das imigrações de pessoas 
das antigas ex-colônias para as ilhas britânicas. indianos, chineses, 
caribenhos, sul-africanos, todos começaram a deixar seus países e 
a se estabelecer em londres e demais cidades e províncias do agora 
Reino Unido. É nesse momento que a identidade britânica entra, mais 
uma vez, em crise – isso não acontecia desde a invasão normanda, 
no século Xi. Novas línguas, culturas, aromas, sabores e cores de 
pele agora caminhavam e se estabeleciam em uma londres até 
então acostumada apenas à língua inglesa, ao fish and chips, ao five 
o’clock tea e à pele branca. as cidades foram tomadas pela inflação 
populacional causada pela migração do campo ocorrida ao longo do 
ápice da revolução industrial britânica, na segunda metade do século 
XiX, e se tornaram cotidianos problemas com violência, segurança, 
educação e saúde. Junto disso, a tecnologia da eletricidade, dos carros 
e das telecomunicações transformaram radicalmente os cenários 
urbano e rural, substituindo o sóbrio e monocromático vitoriano pelo 
barulhento, diverso e colorido século XX. Novas demandas políticas 
entraram em pauta, como o direito ao voto das mulheres; novas 
formas de pensar – a consolidação do pensamento darwinista, a 
ascensão do existencialismo de Nietzsche e do marxismo, a invenção 
da Psicanálise por Sigmund Freud na exata virada do XiX para o XX – 
começaram a fazer os tradicionais e cartesianos entendimentos do 
eu, do real, da sociedade e do psíquico caírem estrondosamente por 
terra, esfacelados. como coroamento desse cenário, entre 1914 e 
1918 a inglaterra entrou em uma disputa sócio-político-econômica 
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com a alemanha, a qual ganhou proporções inesperadas e se tornou 
uma guerra generalizada entre vários países, configurando o que a 
história imortalizou como a Primeira Guerra mundial. No início de 
década de 1920, londres estava em ruínas, a identidade britânica 
estava em escombros e nada que remetesse ao século XiX fazia 
qualquer sentido. No campo das artes e da literatura, esse período 
de crises foi traduzido como modernismo, caracterizado pela total 
negação de quaisquer valores considerados tradicionais, entre 
eles as convenções vitorianas de pensamento e comportamento, o 
Romantismo, o Realismo e todos os seus derivados. “Faça algo novo”, 
preconizava o norte-americano Ezra Pound sobre as cinzas ainda 
incandescentes que restavam do século XiX britânico.

É nesse cenário in-sólito, em que tudo que era sólido se 
desmanchava no ar – para parafrasear a máxima de marx –, que o 
imaginário de Tolkien foi moldado, e é nesse contexto que o autor 
começou a escrever e publicar. Nascido de família britânica em solo 
sul-africano, o que o torna sul-africano e, portanto, imigrante de 
uma ex-colônia, ainda que tenha residido na inglaterra desde os três 
anos de idade, Tolkien assistiu, durante sua infância e juventude, a 
queda do império Britânico, o estabelecimento da Commonwealth, 
o início das imigrações das ex-colônias e a ascensão do modernismo. 
ao mesmo tempo, em casa, por meio da mãe e de outros familiares, 
teve contato com homero e virgílio, com os textos anglo-saxões, 
com os contos de fadas coletados por andrew lang, com a arte e 
a poesia Pré-Rafaelitas e com tantas outras leituras não-britânicas, 
antigas, antiquadas, desatualizadas para os padrões da época. 
Em termos de formação do imaginário, Tolkien é um estrangeiro 
tanto para si mesmo quanto para o espírito britânico com que 
tivera contato desde bebê, pois nada do que lera ou lia podia ser 
considerado inglês, britânico ou moderno, e ele passara ao largo – 
não se sabe se consciente ou inconscientemente – do Modernismo 
e dos modernistas. o próprio autor assim se percebia e o declarou 
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em uma de suas cartas (a de número 142, datada de 2 de dezembro 
de 1953): “Fui educado nos Clássicos, e descobri pela primeira vez 
a sensação do prazer literário em homero. além disso, sendo um 
filólogo, [...], sempre apreciei da melhor maneira coisas em uma 
língua estrangeira ou em uma tão remota que dê essa sensação (tal 
como o anglo-saxão)” (TolKiEN, 2006b, p.167).

Enquanto a sociedade e os artistas britânicos exaltavam os 
feitos de Pound, Eliot, Woolf e Joyce, Tolkien lia os clássicos greco-
latinos e nórdico-germânicos. No entanto, havia o mundo em franca 
e expressiva transformação que o rodeava, e disso não era possível 
escapar ou alienar-se. Certo é que esse contexto sócio-histórico 
mutante entrou em conflito com um imaginário que se formava na 
sua absoluta contramão e, como no caso de Poe, afetou Tolkien de 
modo peculiar e um tanto quanto perturbador. Em 1915, enquanto 
Joyce reclamava, frustrado, no mais puro espírito modernista – que 
é o espírito da permanente frustração, causada pela sociedade ou 
propositalmente pelo sujeito; no caso de Joyce, assim como no 
de Kafka, é proposital, calculado; teatral, portanto –, da péssima 
recepção de Dublinenses (Dubliners, 1914) na irlanda, Tolkien se via 
obrigado a entrar para as trincheiras da Primeira Guerra mundial, 
não por tentativa de adequação ou necessidade financeira como no 
caso de Poe, mas porque o exército britânico assim exigia a todos 
os homens jovens da época. Tolkien tentou postergar de todas as 
formas possíveis o alistamento, mas não houve escapatória. Em 1915 
começou seu treinamento militar, e entre 1916 e 1917 – enquanto 
virginia Woolf escrevia “a marca na parede” (“The mark on the Wall”, 
1917) – lutou no front britânico na França. Doente, foi dispensado do 
serviço militar, e depois de se recuperar, foi desenvolver uma carreira 
acadêmica como filólogo antes de publicar sua primeira obra, O 
hobbit (The Hobbit, 1937).

Em seu fazer ficcional, ao invés de voltar-se ao Gótico, ao 
trabalho direto com o unheimlich por meio das figuras do medo, 
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como fizera Poe, Tolkien dedicou-se ao mítico, à fantasia, ao 
folclórico, à criação de línguas sintéticas por meio da filologia das 
línguas naturais antigas. o modernismo havia reprimido todas 
essas manifestações rotulando-as de tradicionais e canônicas, 
e por isso merecedoras da fogueira ou do afogamento, como 
desejava marinetti às bibliotecas e museus. assim, ao optar por 
desenvolver um projeto estético calcado nesses elementos, os 
quais serão traduzidos por meio das convenções da épica e do 
romance tradicional – declarado morto após a publicação do 
Ulisses (Ulysses, 1922), de Joyce –, Tolkien também fez, a seu 
modo, o reprimido retornar. Sua versão do unheimlich não é 
aterrorizante como o é em Poe, mas assusta por ser grandiosa, 
avassaladora, clara e coerente. a proposta do autor é, por meio 
de suas obras, criar uma mitologia para a Inglaterra (PolaChiNi, 
1984). o intento é homérico, não há dúvida, mas não é isso que 
o torna chocante e assombroso, e sim o fato de que a inglaterra 
do início do século XX, diferentemente de seus vizinhos irlanda, 
País de Gales e Escócia, ainda não dispunha de uma mitologia 
que lhe fosse própria – e sem mitos e mitologia, como se sabe, 
não há imaginário. os irlandeses e galeses tinham a mitologia 
celta em suas bases culturais, os escoceses tinham a mitologia 
viking em seus inconscientes coletivos. Que tinha a inglaterra? 
os anglo-saxões, responderiam alguns – mas o imaginário inglês 
livrou-se da influência anglo-saxônica com a invasão normanda 
do século Xi, que lhe trouxe um imaginário franco-latino –; 
Spencer, diriam outros – mas The Faerie Queene (1590) é um épico 
alegórico, inacabado, escrito para louvar a figura de Elizabeth i –; 
Shakespeare exclamariam os demais, exaltados – mas Shakespeare 
não elaborou nenhum mito, as mitologias de que se utilizou eram 
todas estrangeiras, e ele estava muito mais preocupado em 
ganhar dinheiro e fazer fortuna do que construir o que fosse para 
a inglaterra (BURGESS, 2002, p.90).
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a percepção de Tolkien é, portanto, bastante precisa: a 
inglaterra não tem uma mitologia própria. Se, por um lado, isso será 
o grande mérito de sua obra, pois ele de fato criará essa mitologia 
para os ingleses; por outro é uma grande pedra no sapato para 
os modernistas londrinos, em sua maioria não ingleses à exceção 
de virginia Woolf. Se a inglaterra não dispunha de uma mitologia 
própria, contra qual cânone, contra quais tradições, contra quais 
configurações do imaginário o modernismo deveria fazer frente? 
Romantismo e Realismo seria uma primeira resposta, duas estéticas 
muito bem representadas por autores e artistas ingleses. No 
entanto, não era apenas contra esses fazeres artístico-literários 
que o modernismo se colocara, mas sim na oposição a tudo que 
fosse tradicional e canônico, principalmente as bases do imaginário. 
Eram os clássicos que marinetti queria queimar ou afogar; são os 
clássicos que Pound e Joyce queriam dilapidar, o primeiro em seus 
Os cantos (The Cantos, 1917-1969), o segundo em seu Ulisses; são 
os clássicos que Eliot atacou em “a terra desolada” (“The Waste 
land”, 1922), pois é nos clássicos que estão o mítico, o lendário, o 
folclórico, a fantasia, as línguas antigas, tudo que cria a sensação de 
imutabilidade, de estar contido e fechado em si mesmo, tudo que 
confere certa organicidade às relações entre humano, natureza e 
mundo espiritual; tudo contra o qual os modernistas lutavam. Se o 
imaginário, a cultura, a literatura e as artes inglesas não dispunham 
de uma tradição clássica própria e comum, como Tolkien deixa 
claro ao propor seu projeto estético, contra o quê, exatamente, 
Pound, Eliot, Joyce e Woolf, entre outros modernistas no contexto 
inglês, faziam frente ao abraçarem o modernismo em seus próprios 
projetos estéticos?

a pergunta é inquietante, nela estando um dos efeitos mais 
contundentes do unheimlich em Tolkien, exímio praticante do 
terror dos modernistas ingleses, para os quais o mítico, o épico, 
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o folclórico, o Fantástico e a fantasia eram insuportáveis1, ainda 
que, como sugere a proposta do autor, inexistentes ou pouco 
representados na própria inglaterra – de fato, o Romantismo inglês 
é uma importação alemã; a idade média inglesa é inteiramente 
influenciada por vikings e franceses; a maior parte das peças de 
Shakespeare se passa em outros países e culturas; a base de milton 
para seu Paraíso Perdido é virgílio e a Bíblia; Beowulf (c. vii d.C.), 
o primeiro texto da literatura inglesa, foi escrito em anglo-saxão 
(uma língua teutônica) e tem como herói um godo. Portanto, 
ainda dentro da sugestão contida na proposta de Tolkien, nada 
que caracteriza a identidade inglesa é, de fato, inglês, sendo essa 
identidade, antes, a composição de uma imensa colcha de retalhos 
resultante da costura de línguas e culturas distintas, encontrando 
na Criatura de Frankenstein, no romance homônimo de mary 
Shelley, sua metáfora e alegoria. Que significa ser inglês, então? é a 
pergunta que decorre da sugestão tolkieniana, e vale salientar que, 
diferentemente do modernismo brasileiro, para o modernismo 
inglês a questão da identidade nacional não era um problema e 
não estava em pauta. Sob a perspectiva aqui levantada, há de se 
concordar que o unheimlich em Tolkien é tão ou mais assustador 
do que o unheimlich em Poe, já que coloca em pauta algo que os 
modernistas ingleses deixaram convenientemente passar ao largo: 
a identidade inglesa. Por outro lado, há de se concordar também, à 
revelia das minhas próprias afirmações mais acima, que isso torna 
Tolkien um modernista, pois questionar a identidade é um gesto 
modernista, mesmo que não inglês e mesmo que perpetrado, ao 
que parece, de forma semiconsciente.

1  Por certo que a questão é bem mais complexa do que isso. infelizmente, eu me 
desviaria demais da proposta deste ensaio se me voltasse para o aspecto lendário 
contido no primeiro parágrafo de “a marca na parede”, de Woolf, ou se analisasse a 
questão folclórica do halloween no conto “argila” (“Clay”, 1914), de Joyce, ou mesmo se 
apenas mencionasse o imenso problema para o modernismo brasileiro que é o conto “o 
mistério de highmore hall” (1929), de Guimarães Rosa – que, por sinal, é a homenagem 
de Rosa a Poe. São assuntos para serem tratados, quem sabe, em uma outra ocasião.
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Como se pode observar, Poe e Tolkien estavam, ambos, na 
contramão de seus tempos não só em suas histórias pessoais, mas em 
especial na formação de seus imaginários, em seus projetos estéticos 
e nas obras que publicaram: Poe, um estadunidense, leu e deixou-
se influenciar pelos britânicos; Tolkien, um britânico, leu e deixou-se 
influenciar por tudo que não era britânico. ambos experienciaram de 
maneira trágica o mundo militar, o que marcou de modo indelével e 
perturbador suas vidas e suas obras. São autores que, mais do que se 
postarem como frentes de resistência às estéticas dominantes de suas 
épocas, criaram estéticas próprias, ao largo do que lhes era esperado 
ou imposto. Com isso, para além de fazerem a diferença, tornaram-se 
a possibilidade do diferir, inauguraram a infinita geração e subversão 
de significados por meio de suas obras, de modo que não é mais 
possível pensar a literatura e a ficção ocidentais apartadas de seus 
legados; eles se tornaram uma influência inescapável, irredutível. São 
unheimlich, estranhos, inquietantes, perturbadores para os momentos 
da história literária e da sociedade a qual pertenceram – Poe foi 
gestado pelo iluminismo, Tolkien foi gestado pelo modernismo; ambos 
são os efeitos colaterais do iluminismo e do Modernismo, exatamente 
o que essas estéticas combatiam e execravam, mas que surgiu como 
seus principais produtos e legados; aquilo que elas não são, mas a 
única coisa que delas efetivamente permaneceu. ao mesmo tempo, 
praticaram o próprio unheimlich em seus fazeres ficcionais – Poe por 
meio do Gótico, Tolkien por meio do Fantástico manifesto na vertente 
fantasia. Gótico e Fantástico são gêneros-modos ficcionais irmanados, 
codependentes entre si, inseparáveis; onde está um está, de algum 
modo, o outro também; não é possível pensar um em separado do 
outro; e o que os une é a questão do medo: “os textos góticos mostram 
a repugnância, a repulsa, o medo, o nojo e o terror” (BoTTiNG, 2014, 
p.2, tradução minha); “o fantástico gera sempre uma impressão 
ameaçadora no leitor, impressão que, por comodidade, chamarei de 
‘medo’” (RoaS, 2014, p.135).
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Da mesma maneira que o medo aproxima Gótico e Fantástico, 
os projetos estéticos de Poe e Tolkien, por mais distintos que sejam 
– com o Gótico, Poe desejava despertar uma consciência crítica 
em seus leitores em relação às questões mal resolvidas lançadas 
para debaixo do tapete pelo iluminismo; com o Fantástico, Tolkien 
desejava construir uma mitologia para a inglaterra –, também se 
aproximam de modos bastante inusitados. ambos são escritores 
da primeira metade de seus séculos; ambos caminharam na 
contramão e à revelia tanto do momento histórico quanto do 
momento estético em que viveram; ambos são escritores críticos, 
sensíveis e conscientes das searas artísticas, teóricas e filosóficas 
de seus tempos e do que eles mesmos estavam fazendo em termos 
de ficção – Poe, como se sabe, escreveu vários ensaios seminais 
para pensar a literatura e a arte, dentre eles o já mencionado “a 
filosofia da composição”, “Filosofia do mobiliário” (“Philosophy of 
Furniture”, 1840) e “Tale-Writing” (1847); Tolkien fez o mesmo, muito 
especialmente em “Sobre histórias de fadas”2 (“on Fairy-Stories”, 
1947) e “Beowulf: the monsters and the Critics” (1983). Em termos 
de prática do Gótico e do Fantástico, apesar de suas preferências 
gênero-modais, ambos, Poe e Tolkien, transitaram pelos dois 
universos e fizeram esses dois universos transitarem entre si. É esse 
o elemento principal que os aproxima e cria um enlace atemporal 
de mútuas influências entre seus projetos estéticos.

É inegável a preferência de Poe pelo Gótico. a imensa maioria de 
seus contos se constrói por meio do terror e do horror, os mecanismos 
clássicos de geração do efeito de medo. inclusive, Poe tinha particular 
afeição pelas cenas e situações asfixiantes de emparedar alguém vivo 
– Fortunato em “o barril de amontillado” (“The Cask of amontillado”, 
1846) – e de enterrar alguém vivo – madeline em “a queda da casa 

2  Não gosto da tradução do título deste ensaio atualmente disponível no mercado: 
“Sobre contos de fadas”. Citarei esta tradução em outro momento do presente texto, 
mas sempre me referirei ao ensaio “on Fairy-Stories” como “Sobre histórias de 
fadas” na tradução de seu título ao português.
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de Usher” –, algo que chamou a atenção de Sigmund Freud. Sempre 
certeiro, o pai da Psicanálise afirmou, no prefácio que escreveu ao 
primeiro estudo crítico sobre a vida e a obra de Poe, que o autor é 
“um grande escritor de tipo patológico” (1976b, p.310). Tão forte e 
presente é o Gótico em seus escritos, como gênero e modo de ficção, 
como prática da literatura e do pensamento, que é Poe quem escreve 
a obra exemplar do motivo do duplo, um dos tropos temático-
estruturais mais importantes da tradição gótica – “William Wilson” 
(1839) – e se permite, em um exercício de metanarrativa efetuado 
mais de um século antes do surgimento do Pós-modernismo, 
homenagear nomeadamente, em uma de suas obras mais famosas, 
aquela que pode ser apontada como sua inspiração direta, sua tutora 
nos campos artístico-literários do Gótico: ann Radcliffe (1764-1823), 
a maior autora do Gótico britânico do final do século Xviii. Escreve 
Poe em “o retrato oval” (“life in Death”, 1842):

o castelo cuja entrada meu criado se aventurara 
a forçar para não deixar que eu passasse a noite 
ao relento, gravemente ferido como estava, 
era um desses monumentos ao mesmo tempo 
grandiosos e sombrios que por tanto tempo 
se ergueram carrancudos entre os apeninos, 
tanto na realidade como na imaginação da Sra. 
Radcliffe. (2001c, p.278-280, grifo meu)

Em Tolkien, a presença do Gótico é, inesperadamente, tão 
forte quanto em Poe. Escreve o autor de O Senhor dos Anéis (The 
Lord of the Rings, 1954-1955) em uma de suas cartas (número 109, 
datada de 31 de julho de 1947): “cada romance que leva as coisas a 
sério deve possuir uma base de medo e horror, por mais remota ou 
representativamente que ele seja proposto a assemelhar-se com a 
realidade e não ser o mais simples dos escapismos” (2006a, p.119, 
grifo meu). Fato é que o medo, construído por meio das convenções 
do terror e do horror, é um elemento-chave não apenas nas obras, 
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mas no todo do projeto estético tolkieniano. a figura do arqui-
vilão Sauron é assim referida em O Silmarillion (The Silmarillion, 
1977): “Sauron agora se tornara um feiticeiro de poder tremendo, 
mestre das sombras e dos espectros, torpe na inteligência, cruel 
na força, deformando tudo o que tocava, confundindo o que 
governava, senhor de lobisomens” (2015, p.194-195); “Sauron, 
então, mudou de forma, de lobo para serpente, e de monstro para 
sua forma costumeira” (2015, p.220); “Sauron assumiu a forma 
de um vampiro, imenso como uma nuvem escura que encobre a 
lua, fugiu, gotejando sangue da garganta sobre as árvores” (2015, 
p.221). Na composição do seu terrível Senhor do Escuro, o Senhor 
dos anéis do título de sua obra-prima, Tolkien recorreu a duas das 
mais clássicas e tradicionais bestas góticas, fontes arquetípicas 
de medo: o lobisomem e o vampiro. Sauron é um metamorfo das 
Trevas, podendo se transformar tanto em lobisomem quanto em 
vampiro, além de controlar lobisomens. Claro está que a referência 
utilizada por Tolkien nessa composição é nada menos que Drácula, 
o vampiro que pode se transformar em lobo e que controla os lobos 
e lobisomens. Sauron nada mais é do que uma versão de Drácula 
criada pelas mãos de Tolkien. Do mesmo modo que Sauron é um ser 
mitológico – um maiar, quase um deus – dentro do projeto estético 
do autor, assim é Drácula no universo de Bram Stoker: uma figura 
mítica que sobreviveu incólume à todas as eras do mundo e que é 
a personagem central da obra que funda o mito contemporâneo do 
vampiro, o romance Drácula (1897), de autoria do mesmo Stoker, a 
terceira obra-prima do Gótico britânico do século XiX3. vale notar 
que essa presença de Stoker em Tolkien sugere que a formação do 
imaginário do segundo talvez não seja tão não britânica quanto 
possa parecer ou quanto assim o desejava ou percebia o próprio 
autor na outrora citada carta 142.

3  a primeira é Frankenstein (1818), de mary Shelley, e a segunda é O morro dos 
ventos uivantes (Wuthering Heights, 1848), de Emily Brontë.
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Como Poe, Tolkien também se embrenhou pela questão do 
duplo. Claramente inspirado pelo “William Wilson” do mestre 
de Baltimore, o autor construiu a personagem Gollum/Sméagol 
em seu O Senhor dos Anéis, um hobbit chamado Sméagol que 
acabou tomando para si, depois de matar seu parente Déagol, o 
Um anel, o poderoso artefato criado por Sauron para controlar 
todas as raças livres da Terra-média. Utilizando o objeto por 
quinhentos anos, Sméagol foi corrompido e acabou se tornando 
uma monstruosidade detentora de uma segunda personalidade, 
esta maligna, enganadora e assassina, chamada Gollum. 
Utilizando um mesmo corpo monstruoso, as duas personalidades 
são conscientes e se alternam dependendo da situação – o que 
é uma clara influência do O médico e o monstro (Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886), de robert louis Stevenson, outra 
obra fundamental do Gótico britânico do século XiX –, além de 
conversarem entre si – nos moldes dos dois William Wilson do 
conto de Poe.

Gollum estava conversando consigo mesmo. 
Sméagol travava um debate com algum outro 
pensamento que usava a mesma voz, mas a fazia 
guinchar e chiar. Uma luz opaca e uma luz verde 
alternavam em seus olhos, conforme falava.

— Sméagol prometeu – disse o primeiro 
pensamento.

— Sim, sim, meu precioso – veio a resposta. — 
Nós prometemos: salvar nosso precioso, não 
deixar que Ele [Sauron] o tenha – nunca. mas 
está indo para Ele, sim, mais próximo a cada 
passo. o que o hobbit [Frodo] vai fazer com Ele 
[o Um anel]? Nós fica pensando, sim, nós fica.

— Não sei. Não posso fazer nada. o mestre 
[Frodo] está com Ele [o um anel]. Sméagol 
prometeu ajudar o mestre.
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— Sim, sim, ajudar o mestre: o mestre do 
Precioso [o Um anel]. mas se nós fosse mestre, 
então nós poderia se salvar, sim, e ainda assim 
manter a promessa.

— mas Sméagol disse que seria muito, muito 
bom. hobbit bonzinho! Tirou a corda cruel da 
perna de Sméagol. Ele fala comigo com gentileza.

— muito, muito bom, hein, meu precioso? vamos 
ser bons, bons como peixes, minha doçura, para 
nós mesmos. Não machucar hobbit bonzinho, 
claro que não, não.

— mas o Precioso mantém a promessa – objetou 
a voz de Sméagol.

— Então pegue ele – disse a outra –, e vamos ter 
ele nós mesmo! Então vamos ser mestre, gollum! 
Fazer o outro hobbit, o hobbit mau e desconfiado 
[Sam Gamgee], fazer ele rastejar, sim, gollum! 
[...]. (TolKiEN, 2001, p.665, grifo do autor e meu)

mas Tolkien foi mais além no tratamento do duplo. Gollum/
Sméagol é, evidentemente, um amálgama de William Wilson com 
Jekyll e hyde, uma espécie de homenagem à tradição do tropo 
conforme trabalhada ao longo do século XiX por hoffmann na 
alemanha, por Poe nos Estados Unidos e por Stevenson na Escócia. 
Contudo, Tolkien não parou aí; ele também desenvolveu a questão 
do duplo de maneira formal, mais que temática, em O Senhor 
dos Anéis, e a tornou não uma relação entre duas personalidades 
distintas que habitam um mesmo ser, mas o desdobramento de 
várias entidades que habitam corpos diferentes, porém “unidas” 
pelo Um anel, que é em si o fragmento objetal de Sauron, o qual 
se complementa com seu fragmento psíquico-espiritual manifesto 
na forma de um olho flamejante – no contexto da obra máxima de 
Tolkien, esses dois fragmentos nunca podem se unir, ou o Senhor do 
Escuro retornará com toda a sua força e será invencível.
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o Um anel foi condenado à destruição pelo Conselho de Elrond, 
realizado em valfenda, e nove personagens se ofereceram para 
promover essa destruição, a qual só pode ser realizada no local onde 
o objeto foi forjado, na montanha da Perdição, que fica próximo da 
Torre de Barad-dûr, onde flameja o fragmento psíquico-espiritual 
de Sauron: os hobbits Frodo Baggins, Samwise (Sam) Gamgee, 
meriadoc (merry) Brandybuck e Peregrin (Pippin) Took; os homens 
aragorn e Boromir; o elfo legolas; o anão Gimli; e o mago Gandalf. 
Essas personagens compõem a representação do herói na narrativa 
de O Senhor dos Anéis. Todavia, representar o herói por meio de 
nove personagens rompe com a tradição clássica e estabelecida 
desse tropo, a qual preconiza que a figura do herói deve ser um único 
ser, uma única personagem em torno da qual outras se acoplam 
para ajudar em sua missão, mas não como personagens principais e 
sim coadjuvantes. Em A sociedade do anel, o grupo formado pelas 
personagens mencionadas empreende atos de heroísmo e todos 
se tornam personagens principais da narrativa detendo, inclusive, 
seus próprios núcleos e nichos de atuação, de modo que nenhum 
deles perfaz as ideias de personagem secundária, acessória, plana 
ou coadjuvante. Tolkien, portanto, fragmentou a figura una do 
herói, multiplicou-a, para isso utilizando-se da convenção do duplo, 
que em suas mãos passa a ser múltiplo, já que as nove personagens 
principais são desdobramentos da figura do herói ao mesmo tempo 
que efeitos do poder desagregador do Um anel, o qual pode, 
como no caso de Gollum/Sméagol, cindir a personalidade de quem 
com ele tem contato. Todos os nove heróis terão contato direto 
ou indireto com esse objeto de poder, o que vai resultar em uma 
miríade de fragmentos de personalidade e, desse modo, uma 
miríade de fragmentos do tropo do herói.

Em O Senhor dos Anéis, a personalidade do herói, que deveria 
ser monológica e cartesiana, ainda que complexa, está dividida 
em nove outras personalidades, todas distintas, ocupando corpos 
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diferentes, e que fazem sentido tanto juntas quanto separadas. 
isso, por certo, cria um efeito assustador, Gótico, na própria 
estruturação da narrativa, que vai, pouco a pouco, também se 
fragmentando, se (re)duplicando. Quando se chega na segunda 
parte da obra, As duas torres, o foco narrativo se divide em 
três: um que persegue as aventuras de aragorn, legolas e Gimli; 
outro que segue as desventuras de merry e Pippin; e outro que 
se concentra na viagem de Frodo e Sam à mordor para destruir 
o anel. Poe teria ficado feliz se pudesse ler O Senhor dos Anéis, e 
certamente mudaria de opinião em relação às narrativas longas, 
por ele criticadas em “a filosofia da composição” –

Se alguma obra literária é longa demais para 
ser lida de uma assentada [é o caso de O Senhor 
dos Anéis], devemos resignar-nos a dispensar o 
efeito imensamente importante que se deriva da 
unidade de impressão, pois, se se requerem duas 
assentadas [O Senhor dos Anéis requer muito mais 
do que duas], os negócios do mundo interferem 
e tudo o que se pareça com totalidade [O Senhor 
dos Anéis, assim como o Paraíso Perdido de 
milton, outra vítima das críticas de Poe, é um 
épico; a totalidade, ou visão do todo, é a própria 
base de sua estrutura narrativa] é imediatamente 
destruído. (PoE, 2001a, p.912-913)

apesar de sua implicância com a narrativa longa, o velho mestre de 
Baltimore obteve grande sucesso nessa seara com sua Narrativa de 
Artur Gordon Pym (Narrative of A. Gordon Pym, 1837), que não pode 
ser chamada de novela, é longa demais para ser chamada de conto, 
mas não é longa o suficiente para ser chamada de romance. ainda 
assim, eu tendo a chamá-la de romance curto, só pelo respeitoso 
prazer de ver a crítica de Poe voltar-se contra ele mesmo.

Se é inegável a preferência de Poe pelo Gótico, também é 
inegável a preferência de Tolkien pelo Fantástico. Nos idos de 1939, 
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alguns meses antes do falecimento de Freud, o autor foi convidado 
a ministrar uma palestra na University of St. andrews, na Escócia. 
Para sua fala, Tolkien escolheu tratar dos contos de fadas, e com 
isso surgiu “Sobre histórias de fadas”, publicado em forma impressa 
em 1947. o tema, evidentemente, são os contos de fadas; no 
entanto, nesse texto o autor expressa suas próprias ideias sobre 
o Fantástico, a fantasia e o sobrenatural, criando entendimentos 
próprios traduzidos em conceitos como sobrenatural –

Sobrenatural é uma palavra perigosa e difícil 
em qualquer um dos seus sentidos, mais amplo 
e mais restrito. mas dificilmente poderá ser 
aplicado a fadas, a não ser que sobre seja 
considerado meramente um prefixo superlativo. 
Pois é o ser humano que é sobrenatural (e muitas 
vezes de estatura diminuta) em comparação com 
as fadas, ao passo que elas são naturais, muito 
mais naturais que ele. (TolKiEN, 2017, p.4-5, 
grifo do autor)

–, Reino Encantado (emprestado do pensamento de andrew lang) –

Disse que o sentido de ‘histórias sobre fadas’ 
era demasiado restrito. É restrito demais mesmo 
que rejeitemos o tamanho diminuto, pois no uso 
normal em língua inglesa os contos de fadas não 
são histórias sobre fadas ou elfos, mas histórias 
sobre o reino Encantado, Faërie, o reino ou 
estado no qual as fadas existem. (TolKiEN, 2017, 
p.9, grifo do autor)

– e o interessantíssimo eucatástrofe –

o consolo dos contos de fadas, a alegria do final 
feliz, ou mais corretamente da boa catástrofe, 
da repentina ‘virada’ jubilosa (pois não há fim 
verdadeiro em nenhum conto de fadas); essa 
alegria, que é uma das coisas que os contos de 
fadas conseguem produzir supremamente bem, 
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não é essencialmente ‘escapista’ nem ‘fugitiva’. 
Em seu ambiente de conto de fadas – ou de outro 
mundo – ela é uma graça repentina e milagrosa; 
nunca se pode confiar em que volte a ocorrer. 
Ela não nega a existência da discatástrofe [a 
tragédia], do pesar e do fracasso; a possibilidade 
destes é necessária à alegria da libertação; ela 
nega (em face de muitas evidências, por assim 
dizer) a derrota final universal, e nessa medida 
é evangelium, dando um vislumbre fugaz da 
alegria, alegria além das muralhas do mundo, 
pungente como o pesar. (TolKiEN, 2017, p.66, 
grifo do autor)

Em “Sobre histórias de fadas”, Tolkien criou sua própria teoria 
do Fantástico, a qual, de maneira curiosa, foi tacitamente ignorada 
e/ou desconsiderada pelos teóricos clássicos desse gênero-modo 
de ficção – louis vax, irène Bessière, entre outros. até mesmo o 
mais famoso teórico do Fantástico no século XX, Tzvetan Todorov, 
autor do aclamado, largamente citado e bem pouco entendido 
Introdução à literatura fantástica (Introduction à la littérature 
fantastique, 1970), não escreve um único comentário, muito menos 
discute, as ideias contidas no ensaio de Tolkien – Todorov lia 
inglês, tendo fundamentado sua reflexão no até hoje respeitado e 
temido Anatomia da crítica (Anatomy of Criticism, 1957), do teórico 
canadense Northrop Frye, e tinha acesso a virtualmente tudo que 
estava à disposição no meio acadêmico de sua época, dentro e fora 
da França, de modo que não há justificativa plausível ou aceitável 
para seu silêncio em relação a “Sobre histórias de fadas”.

Para Tolkien, o Fantástico não é uma episteme, uma ideia 
teórica e subjetiva, ou uma questão fenomenológica, filosófica, 
mas uma verdade, uma realidade palpável e sensível que pode ser 
acessada pelo ser humano à medida em que este se (re)conecta ao 
mundo natural e, com isso, se aproxima de si mesmo e da magia, a 
emanação da existência. Essa ideia se alinha ao projeto estético do 
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autor de construir uma mitologia para a inglaterra, pois o mito, o 
mítico e o mitológico podem ser entendidos, na linha do que pensa 
mircea Eliade, por exemplo, como realidade factual e plena, evento 
(Ereignis) da Verdade (em sua condição de alethéia) plasmado no 
tempo-espaço por meio da linguagem: “o mito fala apenas do que 
realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente” (EliaDE, 
2007, p.11, grifo do autor). Dentro dessa perspectiva, construir 
uma mitologia para a inglaterra significa relatar o acontecimento 
da verdade, narrar o Fantástico manifesto, em terras inglesas, 
particularmente o ocorrido em um passado anterior à história, um 
tempo em que linearidade, lógica e racionalidade não determinavam 
a relação do humano com o mundo, não conformavam, portanto não 
restringiam, o seu imaginário, a sua relação consigo mesmo e com a 
magia. o todo da obra de Tolkien segue, de modo invariável, nessa 
direção, nesse entendimento, experiência e prática do Fantástico, 
qual seja o de anuviar as barreiras entre vida e ficção, o que a torna 
inteiramente unheimlich frente ao modelo racionalista-materialista 
de pensar a existência que ainda se faz muito presente nos séculos 
XX e XXi como herança maldita do iluminismo. Em franca oposição 
a esse modelo, a obra de Tolkien é toda construída por meio de 
um entendimento de mundo e de existência – a organicidade entre 
humano e mundo, entre cultura e natureza – que começou a ser 
reprimido em finais do século Xvii, foi infantilizado no século Xviii e 
desacreditado e rebaixado no século XiX (CESERaNi, 2006, p.97-98). 
Somente o Romantismo iniciará um resgate desse entendimento, o 
qual só retornará, de fato, como irrupção daquilo que fora reprimido, 
por intermédio da obra tolkieniana na primeira metade do século 
XX, obra essa que constitui uma experiência diferenciada de leitura 
para a maioria de seus leitores e será tomada como filosofia de vida 
por muitos deles.

Note-se que a teoria do Fantástico de Tolkien é uma filosofia da 
existência que muito se aproxima de teorias desconstrucionistas, 
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tradicionalmente anti-estruturalistas e desarticuladoras do 
pensamento dialético estabelecido pela metafísica platônica, como 
as psicanálises freudiana (na questão do unheimlich, mas não só) e 
junguiana e a fenomenologia heideggeriana. Talvez tenha sido essa 
característica a causa do silêncio de Todorov em relação a “Sobre 
histórias de fadas”, pois em 1970 o estruturalismo e a metafísica 
platônica ainda estavam muito arraigados em seu pensamento, 
ainda que o uso de Frye, um junguiano, como base teórica, e 
certas passagens de Introdução à literatura fantástica – quando o 
crítico trata o Fantástico como um procedimento, uma questão de 
linguagem, por exemplo (ToDoRov, 2004, p.43-44) – indiciarem o 
início de seu distanciamento dessas epistemologias, o qual só se 
consolidará no bastante tardio A literatura em perigo (La littérature 
en péril, 2007).

Em Poe, a presença do Fantástico é, inesperadamente, tão 
marcante e unheimlich quanto em Tolkien. Praticando a sua 
teoria do efeito elaborada em “a filosofia da composição”, o 
mestre de Baltimore se utiliza da hesitação – a condição clássica e 
fundamental do Fantástico para Todorov: “a hesitação do leitor é 
pois a primeira condição do fantástico” (ToDoRov, 2004, p.37, grifo 
do autor) – para gerar o medo, seja nos personagens e narradores, 
seja nos leitores. Em Poe, como coroação de seu projeto estético, a 
hesitação é um efeito a serviço do terror e do horror, um inquietante 
– e divertido, eu diria – amálgama entre o modo como Todorov 
pensa o Fantástico e o modo como o já citado David Roas, um dos 
principais teóricos desse gênero-modo no século XXi, o concebe – 
“o fantástico gera sempre uma impressão ameaçadora no leitor, 
impressão que, por comodidade, chamarei de ‘medo’” (RoaS, 
2014, p.135). Todorov e Roas divergem em seus entendimentos de 
Fantástico, mas são unânimes em tomarem a obra de Poe como 
exemplo inconteste desse fazer ficcional – cada um a seu modo, é 
claro. Notável que Poe e sua obra estejam no centro, sejam a causa, 
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da hesitação – eles divergem, mas não se opõem um ao outro – e 
concordância desses dois teóricos, pois isso coloca em suspenso a 
relação entre Fantástico e Gótico, o que, a meu ver, é excelente, 
uma vez que permite que esses dois gêneros-modos continuem 
a produzir significação, a gerar e subverter sentidos ad infinitum 
a partir de suas aproximações e distanciamentos sob a dinâmica 
do medo. isso, por certo, é mais uma das facetas do unheimlich 
em Poe: sendo a hesitação, em suas mãos de artista, um efeito 
a serviço da geração do medo, sua noção de Fantástico adquire, 
como o Fantástico de Tolkien, especificidade própria, o que faz 
também com que ele participe de dois cânones ao mesmo tempo: o 
do Gótico e o do Fantástico.

“o gato preto” me parece obra exemplar para entender como 
Poe trabalha a sua versão de Fantástico. Quando o leitor chega à 
famosa cena que conclui a obra, ele não tem certeza se o narrador-
protagonista está louco ou se, de fato, se está diante de uma 
manifestação do sobrenatural maligno. a hesitação do narrador-
protagonista, construída ao logo de toda a textualidade desse 
conto, desemboca na geração do medo e do pavor nas demais 
personagens, no próprio narrador-protagonista e, principalmente, 
no leitor, que tem o seu fluxo de pensamento paralisado pelo 
grafismo do horror:

Durante um minuto, o grupo que se achava na 
escada [do qual, a essas alturas da narrativa, 
o leitor também faz parte] ficou imóvel, no 
paroxismo do medo e do pavor. logo depois, 
uma dúzia de braços robustos se atarefava 
em desmanchar a parede. Ela caiu inteiriça. 
o cadáver, já grandemente decomposto e 
manchado de coágulos de sangue, erguia-se, 
ereto, aos olhos dos espectadores. Sobre sua 
cabeça, com a boca vermelha escancarada e 
o olho solitário chispante, estava assentado 
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o horrendo animal cuja astúcia me induzira ao 
crime e cuja voz delatora me havia apontado ao 
carrasco. (PoE, 2001b, p.301)

Somente o leitor, junto do narrador-protagonista, sabe da 
relação deste com o gato preto e de como, depois de morto, o 
animal retornou para assombrar e, em concordância com as palavras 
citadas, denunciar o crime cometido por ele. a presença do gato, 
aparentemente vivo – ainda que minha interpretação pessoal desse 
conto me leve a defender que se trata de um animal morto-vivo 
–, na descoberta do cadáver emparedado da esposa torna a cena 
horrenda, amedrontadora, ao mesmo tempo em que reestabelece 
a hesitação: o gato era apenas um animal comum ou era um ser 
sobrenatural? o que o narrador-protagonista está vendo, junto 
do leitor, é realidade ou delírio de uma mente perturbada? Se for 
realidade, o gato é um ser sobrenatural, já que assassinado duas 
vezes pelo narrador-protagonista; se for delírio, então somente o 
narrador-protagonista e o leitor estão vendo o gato na cena, e o 
medo e pavor do grupo de personagens na escada advém apenas do 
cadáver da esposa encontrado. Nesse caso, o leitor está delirando 
junto do narrador-protagonista, uma conclusão implícita que 
causa certo mal-estar na leitura de “o gato preto”, mal-estar esse 
que, sendo um modo particular da manifestação do unheimlich, 
a maioria dos leitores apenas sente, mas não consegue explicar, 
pois se conseguisse certamente ocorreria um jump scare e muitos 
seriam acometidos por pesadelos noturnos.

Com essas breves incursões pelo Gótico e pelo Fantástico em 
Poe e Tolkien, guiadas pelo unheimlich, concluo minha proposta de 
buscar a presença de Poe em Tolkien e a presença de Tolkien em 
Poe. Não sei se a finalizei a contento, mas não posso deixar de notar 
que há um trânsito entre os projetos estéticos desses dois mestres 
da ficção, e esse trânsito se dá justamente pelos modos peculiares 
com que cada um praticou o Gótico e o Fantástico em suas obras. 
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É isso que os aproxima, é isso que gera uma influência mútua entre 
ambos. Poe está em Tolkien por meio do Gótico; Tolkien está em Poe 
por meio do Fantástico. as obras dos dois autores se complementam 
no momento em que excedem uma à outra. Se suplementam, 
coincorporam-se de modo teratológico, e com isso geram sentidos 
múltiplos, produzem significação quando aproximadas sem que, 
para isso, seja necessária a subserviência da intertextualidade, a 
qual daria conta da presença de Poe em Tolkien, mas impossibilitaria 
a presença de Tolkien em Poe. Não há intertextualidade entre esses 
autores; há, sim, suplemento, produtividade de significação por 
meio da mútua aproximação de seus projetos estéticos. É isso que 
os faz tão importantes e determinantes para a ficção ocidental; é 
isso que os torna tão próximos e profundamente conectados, tão 
diferentes e tão articulados entre si.
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multidisciplinar de Semiótica - UDT laBSEm, co-coordena o Dialogarts 
Publicações (www.dialogarts.uerj.br), e participa da Editoria-Chefe 
do Caderno Seminal (www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/
cadernoseminal) e da Revista abusões (www.e-publicacoes.uerj.
br/ojs/index.php/abusoes). É líder do Grupo de Pesquisa “Nós do 
insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica”, certificado pela 
UERJ junto ao Diretório de Grupos do CNPq, e participa do Grupo 
de Pesquisa “vertentes do Fantástico na literatura”, certificado pela 
Unesp. Foi eleito para coordenar (2011 -2014; 2014 - 2016) o Grupo 
de Trabalho vertentes do insólito Ficcional, junto à aNPoll (www.
insolitoficional.org). Suas publicações se concentram em torno do 
insólito ficcional e das vertentes da ficção fantástica; das obras de 
mia Couto, mário de Carvalho e murilo Rubião; e espraiam-se pelas 
culturas e literaturas galega e africanas de língua portuguesa, em 
especial a moçambicana.
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