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Decadência, sobrenatural e o além: a narrativa fantástica de Jean Lorrain

Estudar a narrativa fantástica é sempre um risco. Dependendo 
da abordagem que se adota, esses ou aqueles autores ficam de fora 
da partilha por não atenderem a algum critério deveras específico 
postulado por algum teórico ou crítico da literatura. A nosso ver, 
uma relação a priori das características de uma narrativa fantástica 
poderia não apenas prejudicar seu estudo como também impedir 
o prazer da leitura dos textos ficcionais que, intuitivamente, 
qualquer pessoa, mesmo sem a esperada preparação “técnica” na 
compreensão e interpretação de textos literários poderia entender 
como pertencente à “categoria” do fantástico.

De forma geral, para haver uma narrativa com efeito 
de fantástico, basta que a história se passe ao menos em parte 
num mundo que seja como o nosso, uma realidade referencial 
cuja natureza das relações de causa e efeito seja justamente a 
mesma do nosso, mas no qual ocorre algo que contraria essa 
mesma natureza de relações. Os problemas começam quanto 
ao nome dado a esse algo que, inicialmente, foi chamado de 
sobrenatural. Por problemas terminológicos, etimológicos e até 
epistemológicos o uso do termo “sobrenatural” causa polêmica e 
discussão porque, se tratando do estudo de uma expressão artística, 
haveria que se considerar a existência de fenômenos sobrenaturais  
na realidade referencial como aqueles que dão origem a crenças, 
superstições e, o que mais tira o sono dos estudiosos, as religiões.  
É aparentemente impensável para a maioria dos críticos e teóricos 
da narrativa fantástica considerar textos em que haja elementos 
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sobrenaturais que façam parte de um sistema de crenças do autor e 
de seus leitores como narrativa de ficção. Leitores crentes poderiam 
se sentir ofendidos com as supostas heresias e os estudiosos preferem 
evitar tais melindres.

Entretanto, a ficção não está nos eventos sobrenaturais 
propriamente ditos, mas no compromisso que o autor alegue ou não 
impeça ser alegado entre sua obra e a realidade referencial. Quando 
José Saramago escreve O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), sua 
ficcionalidade não está no fato de Jesus ter ou não existido ou ter 
ou não realizado milagres. Seu livro é uma narrativa de ficção 
simplesmente porque Saramago é o autor reconhecido de todas 
as peripécias pelas quais passam seus personagens nesse romance, 
independentemente de se basear em fontes religiosas e históricas. 
Além disso, como esperar que os leitores entendam uma narrativa 
fantástica se o autor não jogar com seu senso de sobrenatural? Como 
esperar que o leitor em geral aprecie as narrativas de ficção apenas do 
ponto de vista estético, como quem se alimenta apenas para avaliar 
o sabor de um prato sofisticadíssimo cujas nuanças de tempero 
somente um paladar extremamente apurado poderia distinguir?

Ainda que tenha havido autores com essa intenção de praticar 
o fantástico como exercício intelectual sob o desafio de criar 
situações realmente sobrenaturais, mas inexplicáveis sob qualquer 
circunstância, para um público leitor profundamente conhecedor 
das estruturas narrativas, a experiência tanto de escrita quanto de 
leitura resultaria no seguinte paradoxo: como pode uma narrativa 
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de ficção, na qual tudo pode acontecer, apresentar um evento 
impossível de acontecer e ainda mais de ser explicado? A menos 
que se considere o conhecimento prévio e compartilhado entre 
autor e leitor sobre eventos sobrenaturais é que tais narrativas de 
ficção ganham significado. E como professores de literatura devem 
saber, uma narrativa que não apresenta significado para o leitor é 
impossível de ser compreendida.

Dessa forma, acreditamos que nosso trabalho se distancia 
bastante da proposta estruturalista de Todorov (1975) ou da 
fenomenológica de Louis Vax (1965; 2002). Mesmo a proposta da 
sideração defendida por Grivel (1992) e Mellier (1999) e do medo, 
de Prince (2008), embora mais próximas de nossas ideias, evitam lidar 
a fundo com variantes socioculturais/ sociocognitivas que interfiram 
tanto no processo criativo do autor quanto na expectativa do leitor 
sobre o andamento da narrativa e suas relações com a realidade 
referencial. Optamos pela abordagem sociocrítica proposta por Fabre 
(1991; 1992) aprofundada e ampliada pela socio-histórica de Bozzetto 
(1992) e Bozzetto e Huftier (2004) e a sociológica de Bessière (1974), 
pois nosso interesse é situar a narrativa fantástica no tempo-espaço 
em que foi e ainda é praticada, considerando a formação intelectual 
e as tendências ideológicas do autor em função das expectativas de 
leitura e condições do imaginário do público leitor. 

Tal interesse se baseia na hipótese de que todo autor procura, 
por meio de sua narrativa de ficção, impor uma visão de mundo aos 
seus leitores. Para realizar seu intento, o escritor precisa entender 
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como fazer com que seu público concorde com suas ideias sem 
discuti-las diretamente com este, mas simulando situações nas 
quais ele possa se reconhecer e chegar à conclusão de que o autor 
lhes revelou uma grande verdade – uma verdade na qual eles 
estivessem previamente dispostos a acreditar. E a grande verdade 
que os autores de narrativas fantásticas, principalmente os que as 
produziram no romantismo e no decadentismo, era que, mesmo 
diante da ciência positiva e empirista, o além e o sobrenatural 
existiam, ou seja, esses autores saíram em defesa de um sistema de 
crenças que dava significado às suas vidas e às de seus leitores.

Desde o momento em que o iluminismo lançou – mesmo 
que involuntariamente – as bases filosóficas para a construção 
de uma nova sociedade, revoluções socioeconômicas ocorreram 
com uma velocidade historicamente sem precedentes até então 
e, mergulhadas num mundo que não era aquele para o qual 
tinham sido preparadas para viver, as pessoas se desesperaram.  
O romantismo surgiu como uma proposta para retomar os valores 
de uma época em que supostamente a vida tinha mais sentido, mas 
com o tempo sua proposta estética se sofisticou de tal forma que ele 
perdeu o contato com seu público.

No fim do século XIX, não se tratava mais de escrever 
para defender uma visão de mundo, mas de sobreviver: o gosto  
do público, transformado em poucas décadas, exigia narrativas que 
tratassem daquilo que as pessoas faziam em segredo, escondidas, 
disfarçadas. O público queria histórias em que as perversões  
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e patologias humanas fossem reveladas com o maior número de 
detalhes possível. Não por acaso, entre as narrativas fantásticas 
mais relevantes do período estavam O retrato de Dorian Gray 

(1890) e O médico e o monstro (1886), por exemplo.
É nesse período que floresce a narrativa fantástica de Jean 

Lorrain, embora ele já tivesse publicado outros livros entre romances, 
novelas e poesias, é com Sonyeuse (1891) que suas primeiras 
incursões por esse terreno começam a surgir. Das máscaras sociais – 
pessoas ricas e respeitadas, de reputação ilibada, que frequentavam 
incógnitas o submundo – à encarnação de criaturas sobrenaturais 
que só podiam ser percebidas com um conhecimento muito 
avançado em estudos ocultistas, foi um pequeno salto. Depois disso, 
foi a vez dos quartos fechados sob a permanente ameaça de invasão 
por monstros retirados das lendas medievais e transformados, 
renovados em função de um imaginário já urbanizado, quando 
não totalmente novos e até incompreensíveis para o leitor de hoje se 
não considerarmos as questões socioculturais dos anos 1890.

Permeando todas essas questões, havia o éter, droga da 
moda e que Lorrain consumia para se manter acordado até tarde 
da noite produzindo seus artigos, crônicas e críticas para veículos 
de comunicação de Paris (Echo de Paris, Le Journal) e financiar  
a impressão de seus livros de ficção e poesia, que só quase ao fim 
de sua vida iriam lhe dar algum retorno econômico. Uma das 
discussões mais comuns acerca do consumo do éter por parte de 
Lorrain era se tal droga tinha impacto em seu processo criativo, 
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mas conforme Max Milner (2000), que estudou a relação entre 
escritores e o uso de drogas, Lorrain mais apresentou o éter como 
metonímia de um estado de consciência do que necessariamente 
incorporou delírios decorrentes de seu uso às suas narrativas.  
De fato, as alucinações provocadas pelo éter se enquadram no 
realismo da narrativa, desencadeiam a percepção de fenômenos 
ocultos sob a máscara da normalidade e não provocam o transporte 
do personagem para outra dimensão totalmente desvinculada da 
realidade referencial. Mesmo num conto como “Les Trous Du 
Masque”, por exemplo, o único que pode ser considerado como 
totalmente ocorrido durante um delírio de éter, mantém-se a base 
nos princípios de Lorrain: apesar de todo o inusitado da viagem, 
do bar e do baile de máscaras que o protagonista frequenta, a força 
dessa narrativa reside no simbólico desmascarar dos participantes e 
não no absurdo das situações vivenciadas.

O objetivo deste trabalho é, portanto, demonstrar como Jean 
Lorrain renova os temas e motivos do fantástico romântico produzindo 
narrativas originais e em sintonia com o imaginário de sua época. 
Foram analisados dezesseis contos originalmente dispersos por toda a 
sua obra (muitos deles republicados com mudanças), mas preferimos 
nos reportar principalmente à edição organizada por Francis Lacassin 
em 1974 (Masques et fantômes), sempre cotejando-a com edições em 
vida de Lorrain (Histoires de Masques, 1900; Sensations et Souvenirs, 
1895) e edições contemporâneas com notas e análises como Contes 

d’un buveur d’éther (2002) e Récits fantastiques (2012).
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Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira 
parte propomos uma breve discussão sobre os aspectos teóricos do 
estudo do fantástico (Capítulo 1), seguida de uma apresentação dos 
princípios do método sociocrítico de Jean Fabre e finalizada com 
reflexões e dados acerca do fantástico do fim do século XIX, mais 
especificamente no contexto da literatura francesa. Na segunda 
parte, realizamos a análise e interpretação propriamente ditas dos 
contos de Lorrain (Capítulo 2) sob a luz de teorias adicionais que, 
embora um pouco divergentes de nossos objetivos, apresentam 
visões em comum em casos específicos. Os temas das análises foram 
divididos em: i) Os espaços fechados; ii) Recuperação do fantástico 
pela renovação de suas formas que, por sua vez foi subdividido 
em: a) A questão do éter; b) Criaturas sobrenaturais; c) Influências 
contemporâneas; e d) Contadores de histórias.
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a naRRaTiVa FanTÁSTica
capÍTUlO i
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De forma geral, o fantástico é uma narrativa de ficção situada 
numa realidade referencial, ou seja, uma reprodução daquela em 
que vivem autor e leitor, em que ocorrem eventos alheios às relações 
de causa e efeito previstas pelas leis naturais que nela vigoram. 
Além disso, esses eventos devem ser comprovados como realmente 
ocorridos, não havendo possibilidade de terem sido fruto de falhas 
na percepção dos personagens nem devem receber explicações 
sejam elas naturais (por meio da Ciência) ou sobrenaturais (folclore, 
magia, teologia, etc.). A partir dessas linhas gerais, Todorov, em 
Introdução à literatura fantástica (1975), restringiu o estudo da 
narrativa fantástica a um número pequeno de obras, deixando fora 
de sua linha de partilha o trabalho de vários escritores prezados 
pelo público e pela crítica, cujas obras, a despeito dos pressupostos 
todorovianos, sempre se encontrava algum meio de considerá-las 
como fantásticas.

Após décadas de polêmicas e discussões acirradas, Mellier 
(1999) assim como Bozzettoe Huftier (2004) refletem que esse 
é um problema terminológico dos estudos em língua francesa e 
por ela influenciados, pois em terras anglo-saxãs tal imbróglio 
inexiste. Para os estudiosos de língua inglesa e alemã, por exemplo, 
o fantástico é tanto uma categoria geral de narrativas onde ocorrem 
os eventos alheios às leis naturais, quanto um item dessa categoria, 
aquele descrito por Todorov. Podemos concluir, portanto, que 
se Todorov tivesse usado outro termo que não “fantástico” para 
denominar o conjunto de obras produzidas dentro dos critérios 
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por ele elaborados, toda essa controvérsia teria sido evitada.  
O que Todorov fez foi atribuir a um caso particular um nome que 
tradicionalmente era usado para uma generalidade.

Segundo Ponnau (1997) e Bozzetto (1992), o termo fantástico 
como hiperônimo de um conjunto de narrativas de ficção nasce de 
uma tradução equivocada do título de uma coletânea de contos 
escrita por E.T.A. Hoffmann, Phantasiestücke in Callotsmanier: a 
expressão Phantasiestücke, “peças de fantasia”, foi traduzida para o 
francês como contes fantastiques por Jean-Jacques Ampère, termo 
que já possuía, no início do século XIX, sua própria acepção com 
relação a categorias narrativas. Dessa forma, em estudos de língua 
francesa da época, estabeleceu-se o critério de que o fantástico seria 
a narrativa de ficção escrita “à maneira de Hoffmann”.

Não é da alçada deste trabalho discutir a etimologia da 
palavra “fantástico” e de suas aparentadas, como “fantasma” 
ou “fantasia”, mas os interessados podem se referir ao estudo de 
Bozzettoe Huftierem Les frontières du fantastique (2004). O que nos 
preocupa aqui com relação à terminologia é que devemos, sempre 
que possível e necessário, evitar tentar fazer caber um conceito 
literário, o qual envolve as características de uma narrativa de 
ficção, numa definição etimológica que historicamente se referia a 
um conceito diverso dele. Nossa proposta neste trabalho é adotar o 
termo fantástico em seu caráter original por entendermos que essa 
categoria ficcional narrativa se consolida historicamente no século 
XIX a partir de outras lidas por seus autores e continuam originando 
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narrativas que progressivamente vão se afastando de seus modelos 
tradicionais sem, no entanto, perder suas características em comum. 
Essas modificações ocorrem de acordo com a formação intelectual 
e alinhamento ideológico de cada nova geração de autores que, em 
sintonia com sua cultura, época e lugar, produzem novas obras 
que, ao se diferenciarem parcialmente de suas matrizes, acabam 
por renovar e perpetuar o fantástico.

a SOciOcRÍTica dO FanTÁSTicO

Nossa proposta depende, portanto, de uma análise 
sociocrítica (FABRE, 1991), pois pretendemos considerar: i) como 
a sociedade produz a obra de arte; ii) que a obra é produto de um 
grupo social problemático mediado pelo autor; iii) que a relação 
da obra de arte com o meio social depende das formações social, 
estética, ideológica e discursiva que atribuem à literatura uma 
“semiautonomia”; iv) que sua estrutura é polêmica porque a obra é 
um lugar de conflitos ideológicos e seu valor estético vai depender 
da força desses confrontos; e v) que a sociocrítica permite o recurso 
a outras abordagens de forma a esclarecer fenômenos complexos, o 
que não equivale a dizer se tratar de puro e simples ecletismo.

A partir desses pressupostos, Fabre (1991) recorre ao trabalho 
de Durand, As estruturas antropológicas do imaginário (2001),  
e estabelece que o fantástico nasce dos desdobramentos sociais, 
culturais e políticos presentes na oposição entre tempo vertical 
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(mentalidade mágica) e tempo horizontal (mentalidade científica). 
A mentalidade mágica é aquela que a tudo explica, tornando o 
mundo um lugar seguro e previsível. Já a mentalidade horizontal  
é uma fonte intelectual de inquietação, pois eticamente deve buscar 
uma explicação racional para qualquer fenômeno abordado, embora 
a razão possua limites que dependem dos avanços tecnológicos e 
científicos para elucidar os mais diversos mistérios e questionamentos.

Evidentemente, ambos os eixos não são isolados um do 
outro, pois o homem da verticalidade, diante das dificuldades 
da horizontalidade, recorre ao pensamento mágico. Contudo, o 
mesmo não pode ser dito do homem da horizontalidade: diante 
da impossibilidade de responder racionalmente a uma questão 
abordada, ele não pode recorrer a uma explicação mágica, 
gerando o que Fabre (1991) chama de consciência prometeica 

esquizofrênica: diante de duas exigências contraditórias, ela se 
divide e se manifesta, no século XIX, por meio de três gêneros 
narrativos que são o maravilhoso (escapista e reconfortante), o 
policial (verticalizador por redução racionalista) e o fantástico, 
que, por exigir uma interpretação e lidar com o sobrenatural, 
espelha a dualidade conflituosa do saber científico e da mentalidade 
contemporâneas. Nas palavras de Fabre, isso constituiu uma 
catarse da esquizofrenia que assola a consciência prometeica, ou 
seja, ao tentar entender as várias facetas da natureza por meio do 
conhecimento científico (consciência prometeica), o ser humano 
se depara com questões que não podem ser resolvidas por esses 
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métodos e apela, então, não para o retorno à magia ou rendição 
aos dogmas teológicos, mas para um discurso que sugira a ação  
de forças sobrenaturais inomináveis e intemporais, o que constitui a 
criação de uma realidade apartada tanto do mundo natural quanto 
do mágico, resultando na fatídica esquizofrenia, ou seja, a perda do 
contato com a realidade referencial.

Ideologicamente, essa catarse se baseia em dois esquemas 
estruturantes, a saber, a alteração da ordem racional do mundo e 
a alienação da consciência perceptiva do indivíduo – é impossível 
constituir uma visão de mundo diante de um mundo em meio a 
sua própria transição para um estado imprevisível e sem haver um 
“ponto fixo” exterior a partir do qual construí-la.

Por essa razão, o romantismo e a Revolução Francesa se 
relacionam de forma privilegiada com o fantástico. A Revolução 
traduz tanto a esquizofrenia desse novo homem quanto a 
dificuldade de assumir um poder que constantemente lhe escapa 
ao ficar encurralado entre as novas e antigas forças políticas e 
econômicas. Já o Romantismo busca a totalidade primordial 
perdida (verticalizante), mas também é herdeiro da horizontalidade 
e busca integrar História e indivíduo.

Essa problematização é propícia ao fantástico e essas tensões 
permitem a produção de obras que partem de uma nostalgia da 
unidade perdida, resultando em narrativas que, mesmo tendendo 
ao místico, ao maravilhoso e até ao esotérico, apresentam textos 
atravessados e constituídos pelas tensões entre verticalidade  
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e horizontalidade. Dessa forma, não é de se estranhar que os 
motivos mais recorrentes do fantástico romântico sejam o diabo e 
o duplo, pois o diabo é o comutador necessário entre o maravilhoso 
cristão e o fantástico nascente. Progressivamente, a figura do diabo 
se tornará mais abstrata sem, no entanto, desaparecer. Já o duplo é 
a materialização da esquizofrenia prometeica sofrida pelo homem 
dessa época.

Com base nessa reflexão, Fabre (1991) conclui que a 
sobrevivência do fantástico dependerá sempre de suas condições de 
produção que são, no caso do romantismo, a crise do pensamento e 
da mentalidade ocidentais. Portanto, é preciso entender as ligações 
entre as formações sociais e a formação estética:

•	 As obsessões de uma época são diretamente legíveis 

através das estruturas temáticas e semânticas;

•	 Não apenas os discursos do folclore ou da teologia cruzam 

com o sobrenatural, mas também os científicos porque 

acabam, mesmo que involuntariamente, por alimentá-lo;

•	 A causalidade mágica é paulatinamente substituída por 

uma força desconhecida, anônima, arbitrária e autônoma e 

paralelamente as conclusões são apagadas.

O papel da sociocrítica da literatura fantástica é, portanto, 
avaliar os impulsos essencialmente inconscientes das mediações 
ideológicas e estéticas exercidos sobre o fantástico nuclear, 
primordial, pois se trata principalmente de uma questão de escrita.
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Dentro da mesma orientação, a de situar o fantástico 
historicamente dentro de suas origens culturais, Bozzetto (1992) 
localiza o nascimento do fantástico no auge do iluminismo e 
aponta que um dos atos políticos de seus autores foi recuperar e 
reutilizar elementos do “maravilhoso noir”, surgido na época 
da Renascença e da Contrarreforma, quando o animismo (sob 
a forma da feitiçaria e do vitalismo) foi reprimido. Ora, assim 
como a Ciência limita a realidade estritamente àquilo que possa 
ser materialmente comprovado, a Igreja também regulamenta, por 
meio da Contrarreforma, várias práticas populares pagãs até então 
toleradas, perseguindo e punindo aqueles que nelas insistissem.

Bozzetto também afirma que o fantástico foi a primeira 
manifestação cultural a se opor simultaneamente a ambos os 
sistemas de pensamento, tanto à Ciência/Filosofia quanto à 
Religião. Seus autores consideravam-nas instituições opressoras 
que se impunham violentamente à sociedade sob o controle da 
burguesia traidora dos ideais revolucionários.

Essa revolta dos escritores se manifestará por meio de 
elementos narrativos que constranjam ambas as instituições: 
enquanto os desígnios da Igreja eram enfrentados por meio de 
elementos antirreligiosos e imorais – e aí está o papel do diabo e do 
pacto diabólico, bem como do frenético e demais transgressões de 
tabus – a Ciência era ultrajada por meio de fenômenos que fugissem 
de seus recursos investigativos. Podemos até considerar haver, dessa 
forma, uma convergência entre atos macabros, mórbidos, cruéis 
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e sobrenaturais ou absurdos, por serem uma matéria-prima muito 
conveniente para o fantástico do romantismo: o próprio diabo 
assume essa dupla função por ser ao mesmo tempo uma entidade 
sobrenatural e imoral, esteja ele de corpo presente ou seja ele uma 
sugestão percebida a partir de outros personagens e situações.

Entretanto, o fantástico, nascido de uma necessidade de 
expressão para um novo mundo que se descortinava – o impacto 
da civilização industrial nascente sobre um mundo originado no 
neolítico (BOZZETTO e HUFTIER, 2004, p.09) – ganha o 
gosto do público e se torna uma narrativa de ficção a ser explorada 
por autores das mais diversas correntes literárias como os realistas e 
os naturalistas. É nessa época, segunda metade do século XIX, que 
ele ganha contornos mais bem definidos e um tratamento artístico 
mais bem acabado, atingindo seu período “clássico”. Essa forma 
“estabilizada” da narrativa fantástica se desvincula de suas origens 
combativas e se consolida em grande medida como um exercício 
intelectual por parte do autor para uma apreciação estética do 
leitor, tornando as obras desse período modelares para o fantástico 
como um todo e, de certa forma, permitindo a constituição de 
teorias restritivas quanto às suas características fundamentais. 

Bozzetto (1992) afirma que o fato de o fantástico clássico ser 
contemporâneo do realismo e do naturalismo, inicia o processo 
de dissolução de seus elementos mais “palpáveis”, como criaturas 
sobrenaturais e objetos mágicos, levando esse caráter palpável para 
os limites e aporias da percepção do real. Partindo do pressuposto 
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de que quanto mais sólida e coerente for a realidade referencial 
(pois só o que é real pode ser representado), mais insuportável será 
a ruptura provocada pelo inominável e o impensável. Assim, os 
autores do período clássico do fantástico colocam em cena não 
mais personagens excêntricos em ambientes exóticos, mas o próprio 
burguês, leitor presumido desse fantástico em seu espaço concebido 
e controlado pela razão. Para desconcertar a razão dominante nesse 
espaço, eles elaboram ficções cujo narrador-testemunha é um cético 
que, entre os eventos da narrativa, descreve também as condições 
de seu estado mental. 

Além disso, surgem os primeiros indícios de uma tradição 
da narrativa fantástica, na qual se inserem intertextualidades com 
contos e novelas anteriores, além das inúmeras referências e citações 
de outros autores. Frases como “isso não é uma novela de Hoffmann” 
ou “isso se parece a um conto de Poe” se tornam frequentes, mas não 
como homenagem gratuita e sim como forma de ao mesmo tempo 
associar a narrativa em questão à tradição do fantástico e conferir 
realismo ao testemunho do narrador, pois este viveria efetivamente na 
mesma realidade em que viveram esses autores do passado, exibindo 
a consciência do que é um conto fantástico.

O FanTÁSTicO FiniSSecUlaR

Ainda de acordo com Bozzetto (1992), o que ocorre com 
a narrativa fantástica no último quarto do século XIX resulta  
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de uma sociedade fraturada em três zonas de limites indefiníveis: 
os otimistas acreditam que os progressos da Ciência e da tecnologia 
construirão um mundo novo de paz e prosperidade; os pessimistas, 
entre os quais, os escritores do fantástico finissecular, encarnam 
uma espécie de romantismo tardio e enxergam no surgimento 
desse novo mundo um preço que muito poucos podem pagar, dada 
a violência com que a burguesia industrial impõe seus interesses 
às classes menos favorecidas e o espaço da Belle Époque não é 
composto apenas pelo luxo e pela sofisticação, mas também por 
uma massa de marginalizados que vivem num mundo à parte; por 
fim, os niilistas, influenciados por Schopenhauer.

Do ponto de vista intelectual, os trabalhos de Darwin (1856) e 
Freud (1900) demonstram que os seres humanos são, essencialmente, 
animais como outros quaisquer e incapazes de controlar seus próprios 
impulsos e desejos. Politicamente, a violência com que a Comuna 
de Paris foi esmagada pela III República (1871), deixou claro que o 
sonho de uma vida democrática, mesmo sob um regime republicano, 
não seria tão logo uma realidade. Além das injustiças internas, há 
também a expansão do colonialismo e as potências europeias 
dividem o mundo entre si, exportando seu modelo de opressão e 
violência. Já os progressos da Ciência e da tecnologia, embora tornem 
a vida de muitas pessoas mais segura e confortável, não “exorciza” 
a monstruosidade interior do ser humano: é nos recônditos mais 
civilizados das grandes cidades que ocorrem as calamidades que 
servem de matéria-prima para os autores do fantástico finissecular.
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É sob a máscara da civilidade que se cometerão as impensáveis 
e inomináveis obscenidades representadas, na narrativa fantástica 
da época, como uma sobreposição entre a crise da compreensão do 
mundo exterior e a sensibilidade do mundo interior: os personagens 
do fantástico finissecular serão assombrados por uma presença 
parasita, sentida como horrivelmente consubstancial, provocando 
um terror visceral despertado pelo ambiente claustrofóbico de 
quartos fechados, vagões de trem, ambientes festivos superlotados, 
considerados superficialmente como expressões da vida moderna, 
mas que cultivam o que há de pior no ser humano.

Porém, mais do que se questionar sobre a natureza humana, 
há uma busca pela liberdade e pela individualidade pelo viés do 
ocultismo. Assim como no romantismo houve um retorno às 
formas populares em oposição à aristocracia dominante, muitos 
artistas e intelectuais finisseculares viram na redescoberta da 
prática da magia e da alquimia uma forma de escapar do domínio 
da lógica capitalista da burguesia, pois a magia é a mais categórica 
das relações de causa e efeito conhecidas pelo ser humano por 
não depender de intermediários para a conquista de objetivos e a 
realização de sonhos.

Jean-Baptiste Baronian (2007) dedica um capítulo do 
seu Panorama de la littérature fantastique de langue française às 
manifestações finisseculares. Para ele, a poética do sobrenatural 
que alimenta os autores do período se baseia no ocultismo, no 
romantismo decadente, no demonismo, no simbolismo e no 
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dandismo. Suas obras tendem ao símbolo, a um gosto acentuado 
pelo macabro e apresentam um tom de fábula e de alegoria. Buscando 
conciliar o espírito científico que se consolida com a recuperação 
de um lugar num mundo em que o artista deve ser utilitário ou 
perecer, os escritores do fantástico decadentista defendiam ser 
necessário conhecer primeiro as trevas fantásticas para depois 
explorar rigorosamente o mundo material e as relações entre ambos.  
O estabelecimento dessas relações remete ao simbolismo cujos autores, 
ao se rebelarem contra o naturalismo e o positivismo, procuram por 
meio da sugestão estabelecer a linguagem das correspondências e 
das afinidades da alma e da natureza. Além disso, os simbolistas 
também trazem uma sensação aguda do mistério universal de onde 
surgem os aspectos de sonho ou de êxtase, verídicos e alucinantes.

Três autores influenciam fortemente o fantástico decadentista, 
sendo Eliphas Lévy (pseudônimo de Alphonse Louis Constant), 
Josephin Péladan e Barbey d’Aurévilly. Porém, o maior impulso 
veio dos romances À rebours (1884) e Là-bas (1891) de Joris-Karl 
Huysmans.

À rebours é a história do conde de Des Esseintes que constrói 
uma realidade à parte numa propriedade situada na periferia de 
Paris. Ele vive cercado apenas pelas obras de arte e costumes de 
seu gosto, buscando experiências estéticas cada vez mais refinadas 
e cada vez mais “às avessas” de seu tempo.

Com essa obra, Huysmans ressuscita artistas como Seurat, 
Redon, Moreau e Rops, bem como traz ao público em geral autores 
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conhecidos apenas por eruditos, como Verlaine, Corbière, Mallarmé 
e Villiers de L’Isle-Adam. De certa forma, podemos entender À 
rebours como um manifesto de “divórcio” entre os artistas e a 
sociedade burguesa em que estão inseridos. A propósito da leitura 
que Des Esseintes faz de Schopenhauer, segundo o qual o mundo 
é manifestação de nossa vontade, mas nossas vontades são tão vis 
que resultam num mundo de violência, injustiças e calamidades, 
Des Esseintes conclui que valeria mais a pena construir para si seu 
próprio mundo.

No entanto, não bastou recusar e se opor à sociedade 
industrializada e ateia da Paris finissecular. Foi preciso denunciar a 
falsidade com que a burguesia levava sua vida moderna: em plena 
belle époque havia recônditos da cidade e da sociedade onde as elites 
se entregavam aos seus impulsos primitivos e a práticas heréticas.

Là-bas também apresenta um quadro da vida parisiense 
finissecular, mas com pinceladas satânicas. Huysmans traça um 
paralelo entre a demonomania antiga e o satanismo moderno por 
meio do trabalho de pesquisa de Durtal, que, desgostoso com o 
mundo moderno em que vive, volta-se para a Idade Média e busca 
fazer uma biografia do Marechal Giles de Rais, um dos heróis da 
guerra dos cem anos e companheiro de batalhas de Joana d’Arc. 
Giles de Rais cometeu várias tentativas cruéis de invocar o demônio 
assassinando milhares de crianças e Huysmans o relaciona aos fiéis 
dos cultos secretos de satanistas da sua época com seus sacrilégios 
em relação à Igreja Católica.
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Durante sua investigação, Durtal se envolve com uma 
mulher casada, Hyacinthe Chantelouve, admiradora de seus livros 
e frequentadora de um culto satânico cujo líder é o lendário cônego 
Docre, um sacerdote herético que teria tatuado a cruz na sola dos 
pés para poder pisar o Cristo. Enquanto aprofunda suas pesquisas, 
também mantém conversas com o doutor Des Hermies, médico e 
professor universitário que não aceita uma prática científica cética 
e agnóstica, muitas vezes evitando comentar ou confirmar seus 
vínculos acadêmicos. Durtal também se aproveita de sua relação 
com Hyacinthe para assistir a uma missa negra, mas logo nos ritos 
iniciais, sente-se aterrorizado e foge.

É interessante notar que no capítulo 15 do romance, o narrador 
comenta que muito do que se consideram técnicas avançadas na 
medicina, era usado em tempos antigos por alquimistas e magos:

Maintenant qu’y a-t-il de vrai dans cette 
prétendue puissance dont les chimistes déicides 
disposent? Quelle foi ajouter à ces évocations de 
larves tuant, sur un ordre, une personne désignée, 
avec des huiles corrosives et des sangs vireux? 
Tout cela semble bien improbable, voire même 
un peu fol! [...] Et pourtant! quand on y réfléchit, 
ne retrouve-t-on pas, aujourd’hui inexpliqués 
et se survivant sous d’autres noms, les mystères 
que l’on attribua si longtemps à la crédulité du 
Moyen Age? A l’hôpital de la Charité, le Dr Luys 
transfère d’une femme hypnotisée à une autre des 
maladies. En quoi cela est-il moins surprenant que 
les sorts jetés par des magiciens ou des bergers? 
Une larve, un esprit volant, n’est pas, en somme, 
plus extraordinaire qu’un microbe venu de loin 
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et qui vous empoisonne, sans qu’on s’en doute; 
l’atmosphère peut, tout aussi bien charrier des 
esprits que des bacilles. Il est bien certain qu’elle 
véhicule sans les altérer, des émanations, des 
effluences, l’électricité par exemple, ou les fluides 
d’un magnétiseur qui envoie à un sujet éloigné, 
l’ordre de traverser tout Paris pour le rejoindre. 
La science n’en est même plus à contester ces 
phénomènes. D’un autre côté, le Dr Brown-
Séquard rajeunit des vieillards infirmes, ranime 
des impuissants avec des injections de parties 
distillées de lapins et de cobayes. Qui sait si ces 
élixirs de longue vie, si ces philtres amoureux que 
les sorcières vendaient aux gens épuisés ou atteints 
de ligature, n’étaient pas composés de substances 
similaires ou analogues? On n’ignore point que la 
semence de l’homme entrait presque toujours, au 
Moyen Age, dans la confection de ces mixtures. 
Or, le Dr Brown-Séquard, après des expériences 
réitérées, n’a-t-il pas récemment démontré les 
vertus de cette matière enlevée à un homme et 
instillée à un autre? [...] Enfin, les apparitions, 
les dédoublements de corps, les bilocations, pour 
parler ainsi que les spirites, n’ont pas cessé d’exister 
depuis l’antiquité qu’ils terrifièrent. Il est, malgré 
tout, difficile d’admettre que les expériences 
poursuivies pendant trois années et devant 
témoins, par le Dr Crookes soient mensongères. 
Et alors, s’il a pu photographier de visibles et 
de tangibles spectres, nous devons reconnaître 
la véracité des thaumaturges du Moyen Age. 
Tout cela demeure évidemment incroyable; ‒ 
comme était incroyable, il y a seulement dix ans, 
l’hypnose, la possession de l’âme d’un être par un 
autre qui le voue au crime! (HUYSMANS, 2010, 
p.170-171)1

1 Agora, o que há de verdadeiro nesse pretenso poder de que os químicos dispõem? Qual fé 
acreditar a essas evocações de larvas que matam, sob uma ordem, uma pessoa designada, com 
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Não é por acaso que os ocultistas do fim do século XIX vão, 
ao mesmo tempo, buscar fontes medievais ou mesmo anteriores 
e apresentá-las sob um discurso científico, buscando aproximar a 
magia da ciência, alegando que ambas inicialmente eram uma coisa 
só e que o progresso técnico e científico é que as teria separado 
criminalizando a primeira, alijando a segunda. Além de Huysmans, 
vários outros autores da época foram influentes trabalhando na 
mesma linha.

Comecemos por Éliphas Lévy. Em seus escritos, ele propõe 
uma síntese da alquimia, da cabala, da magia, das artes divinatórias, 
do magnetismo e da teosofia, pregando a adoção de uma filosofia 
que fosse ao mesmo tempo política e poética. Para Lévy, a harmonia 
e a correspondência entre as coisas devia ser o centro de tudo e 
o objetivo da humanidade seria descobri-las. Por isso estudava 
qualquer fenômeno considerado paranormal: superstições feéricas, 
óleos corrosivos e sangues virulentos? Tudo isso parece bem improvável, até um pouco louco! [...] E 
mesmo assim, quando pensamos nisso, não achamos hoje inexplicados e sobrevivendo com outros 
nomes os mistérios que se atribuíram por tanto tempo à credulidade da Idade Média? No hospital 
da Charité, o Dr. Luys transfere de uma mulher hipnotizada a outra suas doenças. Em que isso é 
menos surpreendente do que os feitiços lançados por mágicos ou pastores? Uma larva, um espírito 
voador, não é, em suma, mais extraordinária do que um micróbio vindo de longe e que envenena 
sem que se desconfie disso. A atmosfera pode, muito bem também carregar tanto espíritos 
quanto bacilos. É muito certeiro também que ele veicula sem as alterar, emanações, efluências, 
a eletricidade, por exemplo, ou os fluidos de um magnetizador que envia a um sujeito distante, a 
ordem de atravessar toda Paris para encontrá-lo. A Ciência não pode mais sequer contestar esses 
fenômenos. De outro lado, o Dr. Brown-Séquard rejuvenesce velhos enfermos, reanima impotentes 
com injeções de partes destiladas de coelhos e cobaias. Quem sabe se esses elixires de longa vida, se 
esses filtros amorosos que as feiticeiras vendiam às pessoas esgotadas ou acometidas de ligatura, não 
eram compostos por substâncias similares ou análogas [...] Enfim, as aparições, os desdobramentos 
de corpos, as bilocações, assim como os espíritos, não pararam de existir desde a Antiguidade que 
eles aterrorizaram. É, apesar de tudo, difícil de admitir que as experiências realizadas durante 
três anos e diante de testemunhas pelo Dr. Crookes sejam mentirosas. E, portanto, se ele pôde 
fotografar visíveis e tangíveis espectros, nós devemos reconhecer a veracidade dos taumaturgos 
da Idade Média. Tudo isso permanece evidentemente inacreditável, como era inacreditável, há 
somente dez anos, a hipnose, a possessão da alma de um ser por outro que o induz ao crime ‒ Todas 
as traduções apresentadas são minhas.
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necromancia, sabá, espíritos maléficos, satanismo, druidismo e 
feitiçaria, influenciando autores como Péladan, Guaïta, Blavatsky e 
Kardec, os quais impulsionam a moda do ocultismo.

Joséphin Péladan, o único autor do ocultismo dedicado 
exclusivamente à ficção, compõe para si um personagem como 
perfil público, posando ao mesmo tempo de esteta, mago e iniciado. 
Tendo seu livro prefaciado por Barbey d’Aurevilly, o que lhe deu 
grande notoriedade, defendia que forças superiores e esplêndidas 
controlam o destino humano e que somente a visão do sobrenatural 
é que poderia salvá-lo.

A figura do diabo, que conforme visto anteriormente com 
relação a Huysmans, não é mais a mesma de tempos passados, ganha 
um novo fôlego com Barbey d’Aurevilly. Esse diabo não é mais o 
Mal propriamente dito, mas o lado sinistro, ignominioso e podre 
do ser humano, isto é, o vício e a corrupção. Em suas novelas, mais 
exatamente em Les diaboliques, o que vemos é o erotismo diabólico, 
o sadismo, a perversidade, a fascinação pelo pecado, o amor pelo 
escândalo corrosivo e perfumes deletérios. Evidentemente que 
uma simples atmosfera sobrenatural não basta para classificar suas 
produções como fantásticas, mas o conflito com o dogma cristão 
inspira autores do fantástico decadentista, pois suas narrativas abrem 
novas perspectivas de ingredientes arrepiantes que posteriormente 
podem ser relidos sem referência à moral cristã.

Por fim, outro autor bastante influente e que embora não 
tenha produzido um fantástico propriamente dito, foi Léon Bloy. 
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Crítico mordaz da modernidade, dizia que a sociedade tomou o 
trem do progresso com tanta avidez que se esqueceu de perguntar 
aonde ele irá parar. Sua maior contribuição reside num “fantástico” 
da provocação, expresso por meio de situações inacreditáveis, 
atmosfera de irrealidade, visões frenéticas ou alucinatórias, que 
criam uma aura de estranheza, mas também de elevação dramática.

Ao lidar com as questões do fantástico decadentista e a prática 
do ocultismo, Nelly Emont (1991) propõe que os autores do final 
do século XIX pretendiam devolver o ser humano à sua condição 
espiritual, perdida diante dos eventos históricos já mencionados. 
Para ela, esses autores viam no ocultismo uma forma de desvendar 
os mistérios que desde sempre alimentaram o imaginário fantástico, 
os quais residiriam num espaço intermediário entre o humano e o 
divino.

A gestão desse imaginário fantástico utiliza a narrativa de 
ficção como ilustração, mas busca, dentro desse discurso fictício, 
a partir de uma análise precisa, responder aos questionamentos da 
contemporaneidade. Entretanto, essas análises, diferentemente 
daquelas propostas pelo naturalismo e realismo que se baseiam em 
estudos científicos da época, são em sua maioria invenções, criações dos 
autores – como Éliphas Levy, Joséphin Péladan e Stanislas de Guaïta 
– que se apropriavam de forma enviesada do discurso científico, não 
apresentando o mesmo rigor investigativo das ciências naturais. Tal 
atitude, hoje bastante estudada (HINES, 2003 e SHERMER, 2011), 
é conhecida como pseudociência e funciona a partir de estruturas 
cognitivas como o viés de confirmação.
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Basicamente, o viés de confirmação consiste em ignorar as 
evidências contrárias a uma teoria e apresentar apenas as que a 
confirmam, ainda que as contrárias sejam mais frequentes e em 
maior número. Embora se chegue a um consenso que aquilo que os 
cientistas e médicos fazem na atualidade se pareça muito com o que 
faziam alquimistas, magos, feiticeiros, xamãs e demais místicos, 
sabemos que as descobertas realmente efetivas encontradas em 
várias sociedades primitivas ou que chegaram às sociedades 
modernas como tradições populares resultam de milhares de anos 
de experimentação por tentativa e erro. O que funcionava era 
incorporado à tradição. O que não funcionava era abandonado.

Mesmo hoje em dia, pessoas ditas civilizadas e instruídas 
praticam a medicina “alternativa” ou “cura pela fé”, que são 
responsáveis por várias mortes e agravamento de enfermidades 
(HINES, 2001), mas, a considerar-se o viés de confirmação, basta 
que poucas pessoas sejam curadas – muitas vezes por efeito placebo 
ou porque o próprio sistema imunológico do doente realizou a 
recuperação da saúde – para que se esqueçam da grande maioria 
para quem o tratamento não científico não trouxe resultado algum 
ou mesmo piorou suas condições. Mais do que isso, alega-se que os 
que não são curados não apresentavam fé suficiente nem acreditavam 
que poderiam ser curados pelo processo “mágico”. Entretanto, 
autores como Huysmans não escondem seu ressentimento para com 
a Ciência moderna, acusando-a de usurpação e de ser incompleta 
sem adotar os princípios da magia e da alquimia ou do ocultismo.
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O mesmo pode ser dito das pesquisas realizadas no fim do 
século XIX em busca de explicações sobrenaturais para os mistérios 
do intermundo. Ainda que os autores tenham encontrado e lido 
antigos pergaminhos e grimórios relatando segredos místicos, 
esses não são mais do que observações enviesadas codificadas 
com uma linguagem metafórica cujas prescrições ou ganharam 
uma explicação científica satisfatória após pesquisas com métodos 
certificados ou são impraticáveis, seja por questões éticas (sacrifícios 
humanos e animais) ou técnicas (simplesmente não funcionam).

O que teria levado então intelectuais como Huysmans, que 
influenciou toda a geração decadentista francesa, a defender tal 
visão dos fatos? O próprio autor de Là-bas é cuidadoso em suas 
afirmações sobre a equivalência entre as ciências ocultas e a ciência 
positivista/naturalista e embora pareça saber muito bem o que são 
as práticas satanistas de seus contemporâneos e defenda a existência 
de doenças causadas pela possessão demoníaca, não afirma em 
momento algum que demônios e demais criaturas sobrenaturais 
podem se manifestar neste mundo por meio dos rituais praticados.

Podemos afirmar que um bom número de autores se encontrava 
insatisfeito com o naturalismo na narrativa de ficção porque era 
a expressão artística de uma burguesia capitalista industrial e 
financeira que destruiu o mundo como este era conhecido até pouco 
tempo atrás. E se um artista pretendesse sobreviver como tal nessa 
nova realidade, era necessário render-se a esse mercado ou perecer. 
Tal rendição significaria abrir mão de um papel fundamental na 
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sociedade que é a de visionário, capaz de orientá-la de acordo com 
valores que emanariam de uma consciência superior que apenas 
pessoas com desenvolvida sensibilidade poderiam atingir, ou seja, 
os artistas.

Transformados em artífices da distração de uma sociedade 
que lia apenas para ocupar seu tempo ocioso com amenidades 
ou mediocridades, os autores procuraram reencontrar suas fontes 
originais de inspiração que, no caso do fantástico, é o imaginário 
sobrenatural. Porém, ao adotarem o discurso pseudocientífico 
para defender seu ponto de vista – e seu lugar preponderante na 
sociedade – os escritores do fantástico decadentista criaram uma 
nova forma de fantástico, que joga com o viés de confirmação 
de seus leitores, buscando convencê-los por meio de fenômenos 
comuns a todo ser humano, como por exemplo, que sob a máscara 
da civilização havia demônios que não podiam ser exorcizados pela 
ciência positivista. Esses fenômenos são os estados alterados de 
consciência e as coincidências fortuitas.

Como discutido inicialmente, Todorov já havia vedado 
tais recursos narrativos como origens para o fantástico, mas 
diferentemente dele, adotamos a abordagem sociocrítica segundo 
a qual é fundamental conhecer as razões socioculturais pelas quais 
uma obra de ficção é produzida. Além disso, sabemos que a teoria 
estruturalista de Todorov privilegia as obras do período clássico 
do fantástico, produzidas por autores que investiam mais num 
rigor formal de sua narrativa do que no conjunto de crenças ou 
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na ideologia que deu nascimento ao fantástico no romantismo 
(BOZZETTO, 1992; BOZZETTO e HUFTIER, 2004). O que 
os autores do decadentismo procuraram fazer foi demonstrar por 
meio de narrativas de ficção que tudo o que se acreditava ser apenas 
superstição ou crença era real e podia ser percebido na realidade 
do dia a dia se desenvolvidas as devidas habilidades de observação.

Segundo Emont, os artistas do período defendem a existência 
de um universo sobrenatural que não pode ser descoberto pela 
ciência, embora outros tentassem usar os meios científicos para 
fundamentar suas crenças: “Le surnaturel n’est qu’une des formes 
du naturel, mais d’un naturel psychologique dont on ne connaît 
pas encore toutes les ressources. Le fantastique a suivi la même 
direction: le diable qui hantait les imaginations est devenu un 
personnage intérieur”2 (EMONT, 1991, p.139). Personagem 
fundamental na consolidação da narrativa fantástica, o diabo 
ganha também sua explicação pseudocientífica: não se trata de uma 
entidade autônoma, independente que age de forma deliberada 
com objetivo definido. É uma força misteriosa que atua dentro da 
mente humana, corrompendo-a.

Dessa forma, o fantástico passa a ser ligado à loucura, surgida 
de um novo olhar sobre o real, resultante de um “despertar da alma” 
que revela uma realidade misteriosa, natural, por não depender de 
um sobrenatural religioso, mas que só pode ser compreendida no 

2 O sobrenatural é apenas uma das formas do natural, mas de um natural psicológico cujas fontes 
não conhecemos totalmente. O diabo que assombrava a imaginação tornou-se um personagem 
interior.
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quadro de uma realidade referencial. As evidências dessa realidade 
paralela podem ser percebidas em certas doenças mentais e 
fenômenos paranormais.

Duas correntes de explicações para esses fenômenos são 
o espiritismo, que reflete o crescente interesse por um mundo 
além do natural, pesquisas metapsíquicas, sempre na busca de 
uma explicação para os fenômenos paranormais; e a teoria do 
mundo astral, elaborada a partir das pesquisas sobre a hipnose e 
a mediunidade. É claro que embora haja um verniz científico nas 
publicações sobre o assunto, tudo ainda é uma questão de crença: 
“l’invisible ne l’est qu’à celui qui ne sait pas regarder, et le surnaturel 
n’apparaît comme tel qu’au regard de celui qui ne connaît pas sa 
filiation divine”3 (EMONT, 1991, p.141). Até mesmo Deus deixa 
de ser uma entidade imutável e é visto como um ser em constante 
devir e que depende de sua criação para o seu autoconhecimento, o 
que faria do ser humano um deus em potencial – uma influência de 
filosofias orientais. Além disso, autores como Balzac e L’Isle-Adam, 
assim como Huysmans, afirmam sem precisar se comprometer com 
a crença religiosa institucional, respectivamente, que o pensamento 
têm substância e que as ideias são como seres vivos.

Nesse contexto, visto como a coincidência entre o fim do 
século e o fim do mundo – o que é recorrente não apenas na literatura 
de ficção – os artistas buscam nas tradições milenares o alento e a 
esperança de encontrar explicações para os mistérios que abundam. 
3 O invisível só o é para quem não sabe olhar e o sobrenatural aparece como tal apenas ao olhar 
daquele que não conhece sua filiação divina.
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Entretanto, dada a verve pseudocientífica da época, os escritores 
do fantástico esvaziam o além de um apelo emotivo e criam uma 
narrativa desprovida de ambiguidades. Em épocas anteriores a 
matéria-prima do fantástico eram criaturas do além, originadas das 
tradições populares, em que a ambiguidade era um elemento-chave. 
Porém, no fim do século XIX, as narrativas fantásticas são muitas 
vezes protagonizadas ou têm seus protagonistas auxiliados por 
representantes intermediários humanos, como magos e feiticeiros 
ou ocultistas.

Para autores como Stanislas de Guaïta (citado por Emont), 
as criaturas folclóricas eram uma interpretação ingênua de fatos 
sobrenaturais verdadeiros, mas que dependem de um amadurecimento 
intelectual para serem corretamente compreendidos. O ocultismo 
motiva o fantástico a limitar essa matéria-prima porque apenas a evoca 
e explica de maneira pseudocientífica. Mesmo o romance Là-bas 
apresenta esse percurso que vai dos demônios como criação divina 
para aqueles que são manifestação da própria maldade humana.

Por fim, a partir dos pressupostos dos ocultistas do fim do 
século XIX, podemos entender que seu objetivo era igualar a 
magia à ciência, defendendo que em tempos ancestrais o que hoje é 
considerado ciência separadamente da magia era apenas uma coisa 
só e que uma não pode existir sem a outra. E apenas o domínio 
da magia pela mente racional devolveria ao ser humano o controle 
de seu destino porque possibilitaria reconquistar sua natureza  
divina original.
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Porém, de um ponto de vista mais moderado, o ocultismo – 
seja o da Idade Média, o do fim do século XIX ou o contemporâneo 
(expresso nas mais variadas manifestações de esoterismo e 
pseudociência da atualidade) – não prova quase nada do que 
propõe. Segundo Emont (1991), ele não é um jogo, nem uma teoria 
estética, sequer uma especulação sobre um espaço intermediário 
entre Deus e o mundo. Trata-se mesmo de uma literatura aberta 
para uma dimensão metafísica e o escritor é aquele que sabe 
captar a verdade do mundo astral. Jules Lermina (1898, citado por 
EMONT, 1991) também defende o papel preponderante do artista 
como um intermediário entre o plano astral e o mundo material, 
pois seriam capazes de atingir o primeiro e trazer, por meio de seu 
gênio, reflexos dele para o segundo. Emont conclui que

L’écrivain est condamné à rêver juste. Réduit 
à maîtriser sans cesse le monde et lui-même, 
l’occultisme ne nous a conduits “au seuil du 
mystère” que pour mieux nous en interdire l’entrée. 
Mais, au fond, il se pourrait que l’occultisme 
tout entier participe de cette illusion elle-même 
fantastique, celle qui consiste à piéger le monde 
avant d’être piégé par son mystère. (1991, p.153)4

É nesse ambiente sociocultural que se manifesta a narrativa 
fantástica de Jean Lorrain, cujos aspectos mais relevantes de seus 
contos – os espaços fechados, mas contíguos com outras realidades e 
a restauração do passado pela renovação escritural (motivos e técnicas 
narrativas) – serão analisados ora em diante.
4 O escritor está condenado a sonhar com exatidão. Reduzido a dominar incessantemente o 
mundo e a si mesmo, o ocultista só nos conduziu ao “umbral do mistério” para melhor nos proibir 
sua entrada. Mas, no fundo, poderia ser que o ocultismo participasse totalmente dessa ilusão, ela 
própria fantástica, a qual consiste em tomar o mundo antes de ser tomado pelo mistério dele.
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a naRRaTiVa FanTÁSTica de 
Jean lORRain

capÍTUlO ii



40

Decadência, sobrenatural e o além: a narrativa fantástica de Jean Lorrain

Jean Lorrain, nascido Martin Paul Alexandre Duval  
(1855-1906), era eteromaníaco, frequentador de todas as classes 
sociais, amante das artes, crítico mordaz dos usos e costumes de sua 
época, bissexual (o que lhe custou por parte da Academia décadas 
de ostracismo após sua morte). Além de extremamente volúvel e 
irascível, pois chegava a trocar socos com desconhecidos na rua por 
discussões comezinhas, duelou com Proust (os dois erraram os tiros) 
e escapou de outro duelo contra Maupassant (esse sim, um exímio 
atirador que poderia ter acabado com sua carreira quando ela ainda 
estava começando). Aparentemente não encontrou no mundo o 
lugar que procurava para si e não saberemos até onde teria ido se 
não tivesse morrido precocemente, aos 50 anos, irresponsavelmente 
ministrando a si próprio uma lavagem intestinal que perfurou uma 
úlcera ainda não curada, pois a ingestão oral de éter provocou-
lhe inúmeras úlceras e abscessos dos quais sofria constantes 
intervenções cirúrgicas.

Embora tenha escrito um conto como Lanterne magique 
e outros nos quais explorou temas então contemporâneos do 
fantástico, não assumiu acreditar na existência de um além, pois 
debochava da conversão de Huysmans ao catolicismo e atribuiu 
as alucinações de que sofria em seu apartamento no número 8 da 
rua de Courty exclusivamente ao abuso de éter, desconsiderando o 
diagnóstico ocultista de Jules Bois, que se trataria da ação de larvas 
(tema que será discutido mais adiante). Além do mais, comenta 
de forma bem humorada o modismo do espiritismo e demais 
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correntes pseudocientíficas de seu tempo que pretendiam adotar 
uma atitude objetiva diante do sobrenatural ou fazer dele uma 
forma de entretenimento.

Leitor de Poe, Hoffmann, Sade, Andersen, entre outros, e 
conhecedor de contos, lendas e mitos antigos, Lorrain produziu 
uma série de contos que exploram o fantástico de forma distinta de 
seus contemporâneos, possibilitando neles enxergar traços de como 
essa narrativa seria produzida futuramente, nas primeiras décadas 
do século XX.

Considerando que o efeito de fantástico se caracteriza pela 
ocorrência de um fenômeno irreproduzível na realidade referencial, 
Jean Lorrain baseia o fantástico de suas narrativas nos estados 
alterados de consciência e nas coincidências fortuitas. É por 
meio dessas técnicas narrativas que o fantástico de Jean Lorrain 
encontra eco na mente do leitor e na mentalidade de sua época. 
Tais narrativas não são, como algumas das fantásticas do período 
clássico que as precedem, um exercício estético do autor para a 
apreciação intelectual de um leitor civilizado que suspende sua 
descrença (considerando que tenha uma) durante a leitura. No 
caso de Jean Lorrain, precisamos de uma concepção sociocrítica do 
fantástico que analise suas narrativas como portadoras de efeitos de 
fantástico e não como um gênero que possui características muito 
bem marcadas e específicas.

Ao nos orientarmos por Jean Fabre (1991; 1992), Roger 
Bozzetto (1992, 2001 e 2011) e Bozzetto e Huftier (2004), 
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consideramos que o fantástico nasce de condições socioculturais 
específicas, supondo que a maioria dos leitores, principalmente os 
maiores interessados no fantástico, não são de forma alguma céticos 
com relação a fenômenos sobrenaturais. Mais do que isso, de um 
ponto de vista cognitivo, o fantástico só pode ser compreendido 
se evocar situações inteligíveis ao leitor, ou seja, significativas no 
quadro de sua vivência. Um texto que não evoque aquilo que o 
leitor suponha ser, mesmo que intuitiva e inconscientemente, 
verossímil, não pode ser compreendido por ele.

Portanto, não se pode, no contexto do fim do século XIX, 
esperar separar o conhecimento de mundo do leitor dos recursos 
cognitivos que ele mobiliza para depreender uma narrativa de ficção 
e atribuir sua compreensão somente à supressão temporária de seu 
ceticismo. E mesmo que consideremos o sistema de crenças do leitor 
para que as narrativas de Jean Lorrain se tornem uma experiência 
significativa, não há necessidade de recorrer ostensivamente a outras 
teorias da leitura como a estética da recepção ou a psicanálise.

Assim, podemos supor que Jean Lorrain buscou, de fato, 
mexer com as crenças e superstições dos leitores de sua época e por 
isso insistentemente baseou os motivos de seus contos em espaços 

fechados com contiguidade para outra realidade ou universo e 
na retomada dos temas do fantástico romântico pela renovação 
de suas formas.

Em sintonia com os ideais decadentistas e finisseculares, 
Lorrain pretendia contribuir para a transformação de sua sociedade 
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industrializada, mecanizada e impessoal que os grandes centros 
europeus estavam se tornando, num lugar em que as crenças e 
superstições ainda pudessem subsistir. Jean Lorrain lançaria mão de 
recursos narrativos típicos do ocultismo, esoterismo e pseudociência 
crescentes da época, tais como argumentos inverificáveis – e por isso 
mesmo irrefutáveis – diante do aparato científico, mas que fazem 
parte da experiência coletiva do cotidiano, permitindo acreditar 
num além sobrenatural e ancestral que se manifesta discretamente 
por meio de sinais que apenas os iniciados poderiam decifrar.

Há em suas narrativas fantásticas uma espécie de amálgama 
entre a voga ocultista da época e a recuperação de ideais do 
Romantismo, na busca de comprovar por meio da experiência 
individual e subjetiva que a existência de um além do qual todos 
viemos e para onde voltaremos depois de mortos justifica a não 
adesão aos valores da vida moderna: uma vida destinada ao 
trabalho produtivo, lucrativo, a uma diversão formal e sem prazer e 
a uma identidade cosmopolita despida de personalidade individual 
ou “nacional”.

Vamos então aos dois motivos principais do conto fantástico 
de Jean Lorrain: os espaços fechados em contiguidade com 
outras realidades ou universos e a recuperação dos elementos do 
Romantismo pela renovação das formas.
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OS eSpaÇOS FecHadOS

Mais de uma vez – no caso deste estudo são sete ocorrências 
em dezesseis contos – Lorrain se utiliza de quartos fechados e 
isolados do mundo exterior. Em alguns desses contos, há uma porta 
que os comunica com outro cômodo, mas permanece inacessível 
ao protagonista ou narrador. Entretanto, do lado em que está o 
personagem ocorre não raro uma invasão. Em sete dos contos (Une 

nuit trouble, Nuit de veille, Le double, Mauvais gîte, La chambre 
close, Crime inconnue, Réclamation posthume), essa invasão é mais 
acentuada, mas em outros quatro (Au-delà, Les trous du masque, La 

main d’ombre e Prise des ténèbres), ocorre também a invasão de um 
espaço fechado ou privado ou ao menos advém a comunicação com 
alguma força do “outro lado”.

Conforme já explicitado por Emont (1991), considerando 
que Lorrain estivesse a par das ideias da época (segundo as quais 
a narrativa de ficção deveria ilustrar os fenômenos sobrenaturais 
perceptíveis pelas pessoas em geral e explicado pelos ocultistas em 
particular), seus contos ilustrariam, portanto, situações propícias 
para a travessia ou a comunicação com outro mundo.

No caso de La chambre close, o narrador insistentemente 
descreve as condições de isolamento da caserna onde foi alojado 
por falta de acomodações na residência principal:

Dès mon arrivée en gare, une carriole de ferme 
m’avait cueilli, moi, ma valise et mon inévitable 
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nécessaire, et par les cépées humides m’avait 
emmené, tout secoué des cahots des ornières, 
dans le morne carrefour, mi-prairie mi-clairière, 
où s’élevait le pavillon des Bois [...] La maison de 
garde des marquis de Hauthère, son air étrange de 
détresse et de mystère au bord de cette eau morte, 
au milieu de ce pré de foin et d’herbes folles 
pourrissant sous la pluie, et les hautes girouettes 
de son toit criant au vent d’octobre dans le silence 
épais, le silence complice des futaies assoupies 
comme ouatées de brume, sans échos et sans voix. 
(LORRAIN, 1974, p.367)5

Distante de centros urbanos, envolvido por uma mata 
selvagem onde os convidados do marquês praticam a caça, o 
protagonista não dispõe das comodidades da vida moderna e 
lamenta sua decisão de participar da caçada justo quando teria 
mais o que fazer em Paris. A caserna onde ele é instalado está há 
muito tempo abandonada e o pó se acumula em todos os móveis:

Dès mon entrée dans le haut vestibule, dallé de 
blanc et noir, l’impression que je pénétrais dans 
un drame inconnu s’accentua: la chambre qu’on 
m’avait assignée était située au premier étage et 
deux grandes fenêtres, drapées de longs rideaux 
d’antique soie déteinte, la faisaient vaste et claire 
au milieu de la tristesse de ce ciel noyé d’eau et de 
cette forêt morne; et pourtant instinctivement, en 
passant le seuil, j’avais étouffé mon pas, comme en 
entrant dans la chambre d’un malade: il y flottait 

5 Assim que cheguei à estação ferroviária, uma carroça de fazenda veio apanhar a mim, minha 
mala e meu inseparável nécessaire e me levou, através dos tufos de mato molhado, chacoalhando ao 
sabor dos sulcos na terra da triste encruzilhada meio pradaria meio clareira, onde se erigia a vivenda 
florestal. [...] A caserna dos marqueses de Hauthère, seu ar estranho de miséria e mistério à margem 
daquela água morta, no meio daquele prado de capim e ervas loucas que apodreciam sob a chuva, os 
altos cataventos de seu telhado gritando ao vento de outubro no denso silêncio, o silêncio cúmplice 
dos tufos sonolentos, como que abafados pela bruma, sem ecos e sem voz.
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encore comme une odeur d’éther, de vieil éther 
ranci et partout, dans le lampas fané des rideaux 
de jadis, sur les fauteuils d’un luxe âgé et froid, sur 
le baldaquin du lit et le marbre poli d’une vieille 
console, la poussière, neige noire des défuntes 
années, semblait n’avoir jamais été dérangée 
depuis de bien longs mois.(LORRAIN, 1974, p. 
367-368)6

No meio da noite, ele acorda sob o som de uma música 
tocada num cravo, vinda do quarto contíguo:

Tout à coup, dans la chambre voisine, un vieil air 
de gavotte chanta; un air de clavecin si dolent et si 
pâle qu’on l’eût dit éveillé sous d’invisibles mains; 
quelqu’un était là, dans la pièce à côté, derrière 
la cloison, cela était certain, et maintenant, dans 
le silence et dans la nuit de la maison déserte, 
la musique d’abord tâtonnante se dégageait en 
rythmes nuancés et précis, musique d’antan, 
lentement exhumée, ariette, ou chaconne, aux 
grâces minaudières et fluettes, vieil air fardé de 
l’autre siècle: “Et qu’on croirait appris aux lèvres 
des portraits”. Mais j’étais bien, cette nuit-là, 
aux réminiscences des poètes: tout à ma terreur 
grandissante, j’écoutais, dressé sur mes deux 
points crispés dans l’oreiller, et la sueur aux 
épaules avec l’angoisse atroce que quelqu’un allait 
entrer, quelque être de l’inconnu, qui rôdait à côté 
et dont les deux mains d’ombre s’attardaient en ce 
moment à un clavecin oublié dans la pièce voisine; 

6 Assim que entrei no alto vestíbulo, revestido de preto e branco, acentuou-se a impressão de 
que eu invadia um drama ignorado: o quarto que me tinham atribuído ficava no primeiro andar e 
duas grandes janelas cobertas por longas cortinas de antiga seda desbotada, deixavam-na ampla e 
clara no meio da tristeza daquele céu afogado de água e daquela floresta taciturna. E, no entanto, 
instintivamente, ao passar o umbral, segurei o passo, como se entrasse no quarto de um enfermo: 
pairava ali como que um odor de éter, o velho éter mofado e por toda parte, na estampa murcha 
das cortinas de outrora. Nas poltronas de um luxo envelhecido e frio, no baldaquino da cama e no 
mármore polido de um velho aparador, a poeira, neve negra dos anos defuntos, parecia há meses 
sequer ter sido incomodada.
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et prêt à défaillir, je sentais mon cœur flotter dans 
ma poitrine et mes yeux agrandis par la peur 
devenir somnambules, quand un grand souffle 
effleura mon visage et, à travers la soie de mes 
rideaux de lit étrangement froissés, une plainte, 
une voix d’âme pleura dans mes cheveux du 
coup hérissés droit. “Emmenez-moi. Emmenez-
moi.”(LORRAIN, 1974, p.368-369)7

Diferentemente do conto Crime inconnu, era impossível ver o 
que ocorria do outro lado e o protagonista decide sair de seu quarto 
para tentar acessar o outro cômodo pela porta do corredor externo, 
comum a ambos os quartos. Eis que seu próprio quarto se encontra 
trancado por fora e ele não pode sair. Desesperado, ele monta uma 
barricada na porta e empunha seu revólver na direção dela, ficando 
sentado numa poltrona, mas adormece à espera da “invasão”.

No dia seguinte, acordado pelo criado que lhe traz o café 
da manhã, percebe estar deitado na cama e que não teria feito 
a barricada nem segurado o revólver contra a porta. Tentando 
informar-se sobre a ocupação do quarto ao lado, o reticente criado 
lhe informa que a mãe do marquês ali falecera há anos e ele jamais 

7 De repente, no quarto vizinho, uma antiga ária de gavota soou. Uma ária de cravo tão dolente 
e pálida que teria sido despertada por mãos invisíveis. Alguém estava lá, no cômodo ao lado, atrás 
da divisória, isso era certeza. Agora no silêncio e na noite da casa deserta, a música inicialmente 
insegura se liberava em ritmos mais claros e precisos, música de antanho, lentamente exumada, 
arieta ou chacona, de graças adulatórias e delicadas, velho ar empoado do outro século: “E que 
teriam sido contadas pelos lábios dos retratos”. [...] Mas naquela noite eu estava mergulhado nas 
reminiscências dos poetas: para meu terror crescente, eu escutava, erguido sobre meus dois cotovelos 
sobre o travesseiro, o suor nas costas com a angústia atroz de que alguém ia entrar, algum ser do 
desconhecido, que rondava ao lado e cujas duas mãos de sombra ocupavam-se naquele momento 
de um cravo esquecido no cômodo vizinho. Prestes a desmaiar, senti meu coração flutuar em meu 
peito e meus olhos aumentados pelo medo de ficarem sonâmbulos, quando um grande sopro 
resvalou em meu rosto e, através da seda de minhas cortinas de cama estranhamente amassadas, 
uma lamúria, uma voz de alma chorou em meus cabelos repentinamente arrepiados:
— Leve-me. Leve-me.
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voltara a ser ocupado. Mesmo as chaves que dão acesso a ele 
estavam perdidas. Quase convencido de que teria sido vítima de 
uma ilusão, o narrador encontra uma rosa branca recentemente 
colhida e depositada sobre um console empoeirado do seu quarto:

Et pourtant, depuis que je sais que la marquise 
Simone-Henriette d’Hauthère, la mère de mon 
hôte, est morte à vingt-huit ans, quasi folle, ou 
du moins la famille l’a prétendu, les uns ont dit 
séquestrée par la jalousie d’un mari d’un autre âge 
dans cet isolé et si bizarrement morose pavillon 
des Bois, je me suis demandé si je n’avais pas 
(la vie a des hasards) pénétré malgré moi dans 
quelque affreux mystère, si je n’avais pas été mêlé, 
une nuit d’entre mes nuits, à quelque drame d’Au-
delà! [...] Le matin, de ma terrible nuit visionnaire 
qu’avais-je trouvé, en rôdant par la chambre, 
sur le marbre poudreux d’une des consoles, une 
rose, une pâle rose blanche, toute lourde de 
pluie, aux pétales humides, à longue tige, souple, 
dépouillée d’épines, dormant dans la poussière 
et dans la poussière l’empreinte de cinq doigts... 
Cette fleur et cette empreinte, qui les avait mises 
là?(LORRAIN, 1974, p.372)8

A presença da porta para o outro lado dentro de um quarto 
fechado ocorre de forma semelhante em mais três contos: Nuit de 

veille, Crime inconnu e Réclamation posthume.
8 E, no entanto, foi assim que eu soube que a marquesa Simone-Henriette d’Hautère, a mãe de 
meu hóspede, morreu aos vinte e oito anos, quase louca, ou ao menos foi o que a família concluiu. 
Uns disseram ter ela sido vítima do ciúme de um marido de outra época nessa tão isolada e tão 
estranhamente morosa vivenda das Matas. Perguntei-me se eu não tinha entrado contra a vontade 
em algum horroroso mistério, se eu não tinha sido envolvido, em uma noite dentre tantas outras, 
em algum drama do Além [...] Na manhã da minha terrível noite visionária, andando pelo quarto, 
eu tinha encontrado, sobre o mármore empoeirado de um dos aparadores, uma rosa. Uma pálida 
rosa branca, pesada de chuva, de pétalas úmidas, de caule longo, fresca, despojada de seus espinhos, 
que dormia na poeira. E na poeira, a impressão de cinco dedos. Aquela flor e aquelas impressões... 
Quem as teria deixado lá?
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Em Réclamation posthume, o protagonista manda moldar 
em gesso a cabeça de um busto esculpido por Donatello, chamado 
Femme inconnue, a qual, segundo Jumeau-Lafond (2006) não 
existe. O molde, no entanto, foi modificado para aparentar ser 
uma decapitação. De Romer, um dos personagens recorrentes de 
Lorrain, ao saber não se tratar de uma obra original, mas de uma 
deturpação, acusa o protagonista de ter cometido um crime de lesa-
pensamento e que, mais do que uma brincadeira de mau gosto, ele 
teria, de fato, decapitado uma ideia de Donatello, matando-a, e 
seria cobrado por isso:

—Vous avez tout bonnement commis envers 
Donatello un crime de lèse-pensée et une 
profanation. C’est son rêve que vous avez décapité 
en faisant de son buste une tête de martyre; la 
Femme inconnue, dont vous avez là le chef décollé 
et sanglant, a vécu. Sinon dans la réalité, du moins 
dans le cerveau de l’artiste, et d’une vie bien 
supérieure à notre misérable existence humaine; 
puisque évoquée jadis par des yeux visionnaires 
depuis longtemps éteints, elle a traversé les 
révolutions et les siècles et que, dans l’ennui de 
nos mornes musées, sa forme nous obsède encore, 
nous autres modernes dénués du don de vision 
et de foi, et de son sourire de mystère et de son 
impérissable beauté.

— Alors, vous croyez? murmurai-je, émotionné 
malgré moi par le ton grave et précieux de Romer.

— Moi, je ne crois rien, sinon que vous êtes un 
bourreau. Quelle satanique idée vous a-t-il donc 
pris de mutiler ce buste? C’est une fantaisie tout 
à fait diabolique et vous ne paraissez pas du tout 
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vous en douter. Cela ne vous a jamais empêché 
de dormir, n’est-ce pas? Ah! vous êtes un grand 
criminel et un criminel inconscient, l’espèce la 
plus dangereuse, et vous avez dormi depuis dans 
cette pièce, sinon dormi, travaillé tard le soir, 
veillé seul dans la nuit, et vous n’avez jamais eu 
de cauchemars, pas même d’inquiétudes? Eh bien! 
vous êtes heureusement organisé, je ne m’en serais 
pas tiré, moi, à si bon compte. Et comme intrigué 
de tout ce mystère, j’insistais pour obtenir de plus 
amples explications: “Je n’ai rien à vous dire de 
plus, concluait de Romer, que mutiler un chef-
d’œuvre est un véritable meurtre et que c’est là un 
jeu quelquefois dangereux”. (LORRAIN, 1974, 
p.274-275.)9

Por três noites seguidas, o protagonista é acometido por 
visões que progressivamente vão materializando a “Mulher 
desconhecida”. Na primeira noite, aparece apenas um pé por trás 
de um reposteiro, mas que logo desaparece. Na segunda noite, era 
possível enxergar dois pés e ter a impressão de haver uma mulher 
inteira atrás do reposteiro, mas antes que o protagonista pudesse 
9 — Você muito certamente cometeu para com Donatello um crime de lesa-pensamento e 
uma profanação. Você tinha sonhado em decapitar e fazer de seu busto um martírio. A Mulher 
desconhecida, cuja cabeça você tem aqui, decapitada e sangrando, viveu, se não na realidade, ao 
menos no cérebro do artista e uma vida bem superior à nossa miserável existência humana, porque 
evocada outrora por olhos visionários há muito tempo apagados, ela atravessou as revoluções e os 
séculos e que, no tédio de nossos mornos museus, sua forma nos obseda ainda, a nós, modernos, 
despidos do dom da visão e da fé e de seu sorriso de mistério e de sua imperecível beleza.
— Você acredita então? — murmurei, emocionado involuntariamente pelo tom grave e preciosista 
de Romer.
— Eu não acredito em nada, a não ser que você é um carrasco. Que satânica ideia você teve de 
mutilar esse busto? É uma fantasia completamente diabólica e você não parece de forma alguma se 
incomodar com isso. Isso nunca o impediu de dormir, não é? Ah, você é um grande criminoso e um 
criminoso inconsciente, a espécie mais perigosa. E desde então você dorme neste quarto e se não 
dormiu, trabalhou até tarde da noite, acordado sozinho à noite. E você nunca teve pesadelos, nem 
mesmo inquietações? Pois bem, felizmente você é organizado e eu não teria escapado dessa tão fácil.
Intrigado com todo aquele mistério, insisti que me desse mais explicações.
— Não tenho nada mais a lhe dizer — concluiu de Romer — senão que mutilar uma obra-prima é 
um verdadeiro assassinato e que esse é às vezes um jogo muito perigoso.
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tocá-la, ela desaparece. Ele manda removerem o reposteiro, e uma 
porta inutilizada, ou seja, condamnée, é revelada ao leitor. Na 
terceira noite, sem o reposteiro para cobrir a porta, o protagonista 
vislumbra o corpo decapitado diante da porta e a cabeça olhando 
para ele, como se o reclamasse de volta. Quando a cabeça volta 
seus olhos para o protagonista, ele cai “estilhaçado” sobre o tapete 
– como Lorrain usa o termo ambíguo brisé, não temos como saber 
se o personagem se estilhaça no sentido figurado ou concreto:

Et dans l’embrasure de cette porte, voilà qu’un 
corps de femme s’érigeait, se dressait: un corps 
de femme toute nue, un corps bleuâtre et froid 
de femme décapitée, un cadavre de morte appuyé 
dans toute sa hauteur contre la porte elle-même, 
avec une plaie rouge entre les deux épaules et du 
sang en filets coulait du cou béant [...] Et la tête de 
plâtre pendue à la muraille regardait le cadavre, et 
dans le cadre obscur de la porte maudite le corps 
décapité tressaillait longuement ; et sur le tapis 
sombre les deux pieds se tordaient, convulsés dans 
une angoisse atroce; à ce moment la tête darda sur 
moi son regard d’outre-tombe et je roulai brisé sur 
le tapis.(LORRAIN, 1974, p.279)10

No conto Nuit de veille, assim como nos anteriores, a porta 
não é aberta, mas a invasão ocorre da mesma maneira.

10 E no vão daquela porta, eis que um corpo de mulher se erigia, se erguia: um corpo de 
mulher completamente nua, um corpo azulado e frio de mulher decapitada, um cadáver de morta 
apoiada em todo seu comprimento contra a própria porta, com uma chaga vermelha entre os dois 
ombros e sangue em filetes corriam do pescoço escancarado [...] E a cabeça de gesso pendurada 
na parede olhava o cadáver e no quadro obscuro da porta maldita o corpo decapitado estremecia 
demoradamente. E sobre o tapete escuro os dois pés se torciam, convulsionados numa angústia 
atroz. Nesse momento a cabeça dardejou contra mim seu olhar de além-túmulo e eu caí estilhaçado 
sobre o tapete.
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Jean, revezando com seu pai nos cuidados noturnos com a 
mãe moribunda, vislumbra, também no meio da madrugada, após 
cochilar, a morte personificada remexendo as brasas da lareira que 
mantém o quarto aquecido:

Nous n’étions plus seuls dans la chambre. 
Quelqu’un était là, un inconnu dont je ne pouvais 
voir le visage et dont la présence m’avait cloué la 
voix dans le gosier. Homme ou femme, je n’en ai 
jamais rien su. Installée au coin de la cheminée, 
dans le grand fauteuil où j’allais souvent m’asseoir 
pour surveiller l’infusion d’une tisane, la forme 
inconnue me tournait le dos; mais, dans le clair-
obscur de la chambre, je distinguais parfaitement 
ses deux mains qu’elle tendait à la flamme; elles se 
détachaient en noir sur les braises du foyer et, dans 
la pose familière aux vieilles femmes accroupies 
devant leur feu, elle se tenait immobile et muette 
comme dans l’attente, et ce n’était pas une vaine 
hallucination de mon cerveau surexcité, car, à un 
moment donné, elle prit les pincettes et se mit à 
tisonner les braises dont quelques-unes roulèrent 
sur le tapis [...] Une angoisse affreuse me serrait la 
gorge, je m’étais levé et ne pouvais m’empêcher de 
la regarder; c’était une femme, mais une femme 
très grande, et, quand le feu se ravivait, je voyais 
très bien son petit chignon de cheveux gris tordus 
sur sa maigre nuque et je ne pouvais ni appeler ni 
crier tant mon épouvante allait grandissant, tant 
la conviction s’affirmait en moi que cette étrange 
présence ne pouvait être que malfaisante pour la 
malade que je gardais [...] Je restai bien pendant 
trois minutes ainsi, une sueur froide me coulait 
aux tempes. Je prenais enfin sur moi de m’avancer 
vers la terrible inconnue. Étouffant mes pas sur 
le tapis je me précipitais vers elle et je lui posais 
les mains sur les épaules, le spectre avait disparu. 
(LORRAIN, 1974, p.362-363)11

11 Não estávamos mais sozinhos no quarto. Alguém estava lá, um desconhecido cujo rosto eu 
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Quando o jovem Jean se recompõe e decide ir ter com a 
figura sombria ao pé do fogo, esta desaparece e sua mãe começa a 
delirar, dizendo ao filho que as cegonhas estão do lado de fora e que 
a porta não deve ser aberta. Jean vai até a porta para se assegurar 
de que a mãe está tendo um pesadelo e acaba também por ouvir 
passos nas escadas. Em desespero, acaba por traçar um sinal da 
cruz sobre a porta e, coincidentemente ou não, os passos se afastam 
e não voltam mais. Preocupado com a possibilidade de invasão – 
assim como o personagem de La chambre close – Jean se mantém 
acordado e alimentando o fogo a noite toda, impedindo-o de se 
apagar. Na manhã seguinte, com sua mãe no mesmo estado de 
convalescência da véspera, Jean é avisado por um criado que um 
morador vizinho faleceu mesmo estando fora de perigo e conclui 
que a morte esteve ao redor deles a noite toda.

De forma semelhante, o conto Mauvais gîte apresenta uma 
situação de espaço fechado cujo acesso ao outro lado precisa ser 
bloqueado e vigiado durante a noite, mas, diferentemente dos 

não podia ver e cuja presença pregou minha voz na garganta. Homem ou mulher, não pensei 
em mais nada. Instalada no canto da chaminé, na grande poltrona onde eu frequentemente me 
sentava para vigiar a infusão de uma chaleira, a forma desconhecida estava de costas para mim. 
Mas na penumbra do quarto eu distinguia perfeitamente suas duas mãos que ela estendia para 
a chama. Elas se destacavam em preto sobre as brasas da lareira e, na pose familiar das velhas 
senhoras acocoradas diante de seu fogo, ela se mantinha imóvel e muda como que na expectativa. 
E não era uma alucinação qualquer do meu cérebro superexcitado, pois, num certo momento, 
ela pegou as pinças e se pôs a atiçar as brasas das quais algumas rolaram sobre o tapete [...] Uma 
horrorosa angústia me apertava a garganta. Eu tinha me levantado e não podia evitar olhá-la. Era 
uma mulher, mas uma mulher muito grande e, quando o fogo se reavivou, eu vi muito bem seu 
pequeno coque de cabelos grisalhos, torcidos em sua nuca e que não conseguia chamar nem gritar 
de tanto que meu horror aumentava, de tanto que a convicção se afirmava em mim de que aquela 
estranha presença só poderia ser maléfica para a enferma que eu guardava [...] Fiquei certamente 
durante três minutos assim, um suor frio me escorria das têmporas. Finalmente tomei coragem de 
me dirigir à terrível desconhecida. Quando, sufocando meus passos sobre o tapete, precipitei-me 
sobre ela e coloquei-lhe as mãos sobre os ombros, o espectro desapareceu.
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contos anteriores, os invasores são capazes de se deslocar por 
dentro das paredes, infiltrando-se em sua matéria, o que torna 
mais aflitiva e agonizante a situação dos personagens. Inicialmente 
feliz por ter alugado um excelente apartamento numa “deliciosa 
vizinhança”, Serge Allitof (mais recorrente dos personagens do 
fantástico de Jean Lorrain) vive e trabalha tranquilamente nesse 
espaço até que mudem as condições meteorológicas: na estação do 
frio e das chuvas, ele passa a sofrer do que seus amigos acreditam 
ser alucinações e seus gritos de horror podem ser ouvidos mesmo 
do outro lado da rua.

O edifício, descrito com o mesmo grau de detalhes da caserna 
de La chambre close, dava inicialmente ao narrador amigo de Allitof 
a impressão de que o apartamento era uma verdadeira exceção ao 
resto do imóvel, um paraíso oculto nas entranhas de um inferno de 
escadas, corredores e pátios fétidos e imundos:

Personne dehors, et, quoiqu’il ne fût guère plus 
de neuf heures et demie, cette partie du faubourg 
Saint-Germain était ce soir-là si lugubrement 
déserte qu’en arrivant sur cette petite place sinistre 
avec, au fond, la perspective de ce parc dépouillé 
bruissant sous la rafale, et tout à l’entour ces 
hautes maisons noires, je ne pus me défendre d 
‘une sensation de malaise et, c’est le cœur serré par 
je ne sais quel pressentiment, que je m’engageais 
dans le couloir et l’escalier humides de cette 
maison effectivement affreuse [...] A peine éclairé d 
‘ailleurs par une méchante lampe à pétrole pendue 
à la muraille, il évoquait, cet escalier, comme 
une idée de guet-apens; un bruit de grosses voix 
montant de chez le marchand de vin à travers la 
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cloison et comme une odeur de moisi fermentant 
dans sa cage aggravaient encore l’impression 
horrible; dehors, la pluie battait, faisant dégorger 
les gouttières et les plombs avec d’ignobles 
glouglous sur le pavé d’une infâme petite cour 
intérieure et partout des murs suintait une espèce 
d’humidité fade [...], c’était en effet une affreuse 
maison. (LORRAIN, 1974, p.257-257)12

Aparentemente o próprio edifício vive e tenta corromper o 
interior do apartamento de Allitof, o que faria do próprio conjunto 
de apartamentos a força invasora ou, inversamente, expulsora, visto 
que Serge Allitof, um intelectual e não um operário ou comerciante 
como a maioria dos moradores, é o corpo estranho nessa construção.

Num jantar entre amigos contadores de histórias – que 
será discutido posteriormente – comenta-se que o apartamento 
de Allitof estaria infestado de larvas, criaturas do intermundo 
(na teoria de Stanislas de Guaïta e de Jules Bois, que também 
será explicado mais adiante) que se manifestam em nosso mundo 
atraídas por atos criminosos, mórbidos ou cruéis cometidos pelos 
seres humanos. Segundo o anfitrião do jantar, o proprietário do 
apartamento, amigo de Allitof de quem ele o alugara, usava os 

12 Ninguém para fora e, ainda que não fossem nem mais de nove e meia, aquela parte do faubourg 
Saint-Germain estava tão lugubremente deserta naquela noite que ao chegar àquela praça sinistra 
com a perspectiva daquele parque despojado ao fundo, fazendo barulho sob a rajada de vento bem 
como tudo o mais ao redor daqueles altos prédios negros, não pude me censurar uma sensação de 
mal-estar e foi com o coração apertado por não sei qual pressentimento que eu segui pelo corredor 
e pela escada, úmidos daquele prédio efetivamente medonho [...] Iluminada de longe por uma 
maldosa lâmpada de querosene perdurada ao muro, a escada evocava uma ideia de emboscada. 
Um barulho de vozes altas subindo do boteco através da divisória e um odor de mofo fermentando 
numa gaiola pioravam mais ainda a impressão horrível. Lá fora, a chuva batia, fazendo transbordar 
as calhas e os canos com ignóbeis glu-glus sobre o pavimento de um infame pátio interior e por toda 
parte havia muros porejando uma espécie de umidade insossa. Era de fato uma moradia medonha.
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aposentos para encontrar suas amantes e dar vazão às suas taras e 
perversões sexuais, o que teria infestado o ambiente de larvas que 
agora perturbavam Serge.

Preocupado com a saúde mental do amigo e acometido de 
remorso por ter evitado visitá-lo mesmo após encontrá-lo, por acaso, 
numa escadaria de redação, bastante alterado pela falta de sono, o 
protagonista decide ir ao apartamento do amigo numa noite tão 
chuvosa que acaba precisando dormir lá.

Antes, porém, a conversa sobre o trabalho de Allitof, um livro 
sobre a feitiçaria na Idade Média, foi animada e Allitof fala de suas 
descobertas: a necromancia é a grande ciência e o conhecimento 
do passado e das línguas mortas ou antigas é fundamental para 
a compreensão da realidade. Mais que isso, Allitof quer seguir 
os passos de Huysmans e entrevistar satanistas e presenciar seus 
cultos. Além disso, ele e o narrador-protagonista compartilham um 
ponche, uma bebida cuja receita o morador do medonho edifício 
pegou num livro do século XV e que, depois de bebida, poderia ter 
permitido ao narrador que compartilhasse, ao menos em parte, das 
alucinações do amigo. 

Por várias vezes no meio da noite Allitof desperta o 
protagonista até que este ouça também a movimentação de passos 
na escada e batidas na porta:

La nuit fut en effet assez bizarre et la maison 
était, en vérité, singulière. Vers les trois heures et 
demie, Serge, qui jusqu’alors m’avait laissé dormir, 
m’éveillait en sursaut avec son inévitable: “Entends-
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tu? on frappe, ils sont à la porte.” La peur serait-elle 
contagieuse et l’hallucination se développerait-elle 
dans certains milieux? Effectivement on frappait 
à la porte de l’antichambre, et de ma couche 
improvisée j’entendais parfaitement retentir les 
coups. “Attends, je vais y aller.” Mais Allitof, 
d’une voix étranglée: “N’y va pas, ne réponds 
pas, n’allume pas, ils finiront bien par partir.” Au 
fond de l’appartement, la porte gémissait toujours, 
sourdement ébranlée. “Mais pourquoi ne sonnent-
ils pas?” demandais-je à Serge, glissé debout en 
chemise au pied de son lit. Le bruit avait enfin 
cessé, des pas s’éloignaient, descendaient l’escalier 
et j’entendais refermer en bas la porte d’entrée. “Ils 
s’en vont, ils sont partis”, murmurait Serge dans 
un soupir; il s’était recouché, assoupi. Vers les 
cinq heures en pleine obscurité, j’étais réveillé de 
nouveau par une vive lumière: c’était Allitof qui, 
assis sur son lit écoutait encore aux aguets, le cou 
tendu à la clarté des trois bougies d’un flambeau; 
les yeux extraordinairement fixes dans une face 
affreusement décomposée, il semblait épier, 
redouter et attendre je ne sais quels effroyables 
visiteurs: de sa main droite il tourmentait un 
revolver et de l’autre chiffonnait le col ouvert de 
sa chemise; où ses ongles crispés avaient mis çà et 
là des gouttelettes de sang; tout à coup son regard 
rencontrait le mien, il soufflait brusquement les 
lumières et je l’entendais s’enfoncer sous ses draps 
en grommelant. (LORRAIN, 1974, p.261-262)13

13 A noite foi, de fato, bastante esquisita e a residência era, na verdade, singular. Por volta das três 
e meia da manhã, Serge, que até então tinha me deixado dormir, despertou-me aos sobressaltos com 
seu inevitável “Está ouvindo? Estão batendo na porta”. 
Seria o medo contagioso e a alucinação se desenvolveria em certos meios? Efetivamente estavam 
batendo na porta da antecâmara e da minha cama improvisada eu ouvia perfeitamente ressoar as 
batidas. 
— Espere, vou lá ver.
Mas Allitof, com uma voz estrangulada, disse:
— Não vá. Não responda. Não acenda a luz. Eles acabarão por ir embora.
No fundo do apartamento a porta ainda gemia, surdamente sacudida.
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Da mesma forma que Jean no conto Nuit de veille, o narrador 
decide ir à porta desvendar o mistério, mas acaba dissuadido por 
Allitof. Na manhã seguinte, o narrador parte, acreditando não 
haver nada de sobrenatural nas batidas e passos do lado de fora da 
porta de Allitof.

Meses depois dessa noite, o protagonista volta a encontrar 
Allitof e descobre que este passou a viver em hotéis e que, desde 
que saiu do apartamento, não tem mais alucinações. No entanto, o 
mesmo apartamento foi novamente alugado e seu novo inquilino, 
descrito como jovem, forte e corajoso, acabou por se suicidar, 
supostamente após passar pelas mesmas situações que Allitof.

O conto Crime inconnu é uma continuação de Mauvais gîte. 
Allitof conta como, após começar a viver em hotéis, passa pouco 
tempo em cada um deles e vai progressivamente escolhendo lugares 
cada vez menos seguros e confortáveis. Segundo ele, depois de 
alguns dias, as alucinações voltavam a ocorrer nos novos aposentos. 
No hotel em que ele se encontrava quando ocorridos os fatos 
do conto, ele acaba por vislumbrar a materialização de seu pior 
pesadelo – a larva que tanto o obcecava – através do buraco da 

— Mas por que não tocam a campainha? – perguntei a Serge, de pé usando camisola ao pé de sua 
cama. 
O barulho enfim tinha parado. Ouvimos passos se afastarem, descerem a escada e fecharem a porta 
de entrada lá embaixo.
— Eles foram embora — murmurou Serge num suspiro. Ele voltou a se deitar, sonolento.
Por volta das cinco da manhã, em plena escuridão, eu tinha acordado de novo por causa de uma luz 
forte: era Allitof que, sentado em sua cama escutava ainda à espreita, com o pescoço esticado sob a 
luz de três velas de um candelabro. Seus olhos extraordinariamente fixos numa face horrivelmente 
decomposta. Parecia espiar, temer e esperar não sei que medonhos visitantes. Em sua mão direita 
ele agitava um revólver e com a outra ele esfregava a gola aberta de sua camisola onde suas unhas 
crispadas tinham provocado aqui e ali pequenas gotas de sangue. De repente seu olhar encontrou o 
meu. Ele soprou bruscamente as velas e eu o ouvi afundar em suas cobertas, resmungando.
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fechadura de uma porta que separava dois quartos contíguos, o seu 
e o de dois jovens açougueiros ali hospedados na noite de carnaval.

Acordado no meio da noite por uma discussão entre os 
vizinhos de apartamento, Allitof acompanha pelo buraco da 
fechadura a condenação do mais jovem pelo mais velho à loucura 
definitiva e incurável. O mais jovem bebeu demais no jantar antes 
do horário combinado para se fantasiarem e saírem para festejar nas 
ruas. Isso enfureceu o mais velho que então não teria companhia 
para sair, fazendo-o desistir do carnaval.

O desejo de vestir a fantasia ainda persiste, mesmo tendo 
desistido de sair para as ruas. O mais velho por fim acaba se 
fantasiando e, pela descrição feita, assemelhando-se ao protagonista 
de Les trous du masque, metamorfoseia-se na manifestação material 
dos pesadelos e alucinações de Allitof:

Se campant droit devant l’armoire à glace dans 
sa sveltesse élégante et musclée, il enfilait un long 
domino vert à camail de velours noir dont l’effet 
était à la fois si horrible et si bizarre que je dus 
retenir un cri, tant je fus émotionné [...] Je ne 
reconnaissais plus mon homme: comme grandi 
dans cette gaine de soie vert pâle qui l’amincissait 
encore, et le visage reculé derrière un masque 
métallique, sous ce capuchon de velours sombre 
ce n’était plus un être humain qui ondulait 
devant mes yeux, mais la chose horrible et sans 
nom, la chose d’épouvante, dont la présence 
invisible empoisonnait mes nuits de la rue Saint-
Guillaume. Mon obsession avait pris forme et 
vivait dans la réalité. (LORRAIN, 1974, p.285)14

14 Postando-se diretamente em frente ao espelho do armário em sua esbelteza elegante e 
musculosa, ele vestiu um longo dominó verde com camalha de veludo preto. Seu efeito era ao 
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Mesmo diante das súplicas do jovem bêbado, a “forma” 
preenche uma máscara hermética de vidro com éter e a amarra 
sobre o rosto de seu companheiro, selando seu destino: “Tu ne 
parleras plus” (p.286)15:

La forme verte est maintenant penchée sur le 
nécessaire. Qu’y cherche-t-elle avec cette ardeur 
fébrile, à la clarté d’un des bougeoirs. Elle a 
trouvé, car je ne la vois plus, mais je l’entends 
remuer des flacons au-dessus de la cuvette et une 
odeur bien connue, une odeur qui me prend au 
cerveau et me grise et m’énerve se répand dans 
la chambre, une odeur d’éther. La forme verte 
reparaît, se dirige à pas lents, toujours muette, 
vers l’homme évanoui. Que porte-t-elle avec tant 
de précaution dans ses mains? ... Horreur! c’est un 
masque de verre, un masque hermétique sans yeux 
et sans bouche, et ce masque est rempli jusqu’aux 
bords d’éther, de liquide poison: la voici qui se 
penche sur l’être, là, sans défense, offert inanimé, 
lui applique le masque sur la face, l’y noue, l’y fixe 
solidement avec un foulard rouge. (LORRAIN, 
1974, p.286)16

mesmo tempo tão horrível e tão bizarro que eu tive de segurar um grito, de tanto que fiquei 
assustado [...] Eu não reconhecia mais aquele homem: como se tivesse aumentado naquela capa de 
seda verde pálido que o emagrecia mais ainda e o rosto recuado atrás de uma máscara metálica sob 
aquele capote de veludo escuro, não era mais um ser humano que ondulava diante dos meus olhos, 
mas a coisa horrível e sem nome, a coisa de horror, cuja presença invisível envenenava minhas noites 
da rua Saint-Guillaume. Minha obsessão tinha tomado forma e vivia na realidade.

15  Você não falará mais.

16 A forma verde agora se inclinou para o nécessaire. O que ela procurava com aquele ardor febril, 
à luz de um dos candelabros? Certamente encontrou, pois mesmo não a vendo mais, ouvi remexer 
em frascos em cima da bacia e um odor bem conhecido, um odor que me tomava o cérebro, me 
inebriava e me enervava, se expandindo pelo quarto: um odor de éter [...] A forma verde reapareceu, 
se dirigiu a passos lentos, sempre muda, na direção do homem desmaiado. O que ela carregava 
com tanto cuidado em suas mãos? Horror! Era uma máscara de vidro, uma máscara hermética, 
sem olhos nem boca e aquela máscara estava cheia até a borda de éter, de líquido veneno [...] Eis 
que ela se inclina sobre o ser indefeso, entregue e inanimado e lhe aplica a máscara sobre o rosto, 
amarrando-a, fixando-a solidamente com um lenço vermelho.
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O mais velho se troca e parte com as malas e fantasias, 
deixando para trás seu companheiro que, segundo Allitof, está 
internado no asilo de loucos de Villejuif.

O último conto da série das portas entre espaços contíguos 
apresenta uma configuração parcialmente diferente. Embora não 
seja uma porta que veda o acesso ao interior do espaço fechado 
ocupado pelo personagem, mas sim uma tampa de metal que fecha 
uma lareira, há também o fato de ser o único conto em que o 
personagem é abertamente descrito fazendo o uso do éter: não o 
bebendo, mas inalando-o de um lenço. Trata-se do conto Une nuit 
trouble, o qual apresenta grandes semelhanças com La chambre 
close: sem poder ser alojado na residência principal, De Jacquels 
(outro personagem recorrente de Lorrain, cuja morte pelo abuso 
de éter é narrada no conto Oraison funèbre e cujas alucinações são 
descritas em outra narrativa breve, Le visionaire) é acomodado 
numa ala afastada do imóvel onde também lamenta estar longe 
de todos os confortos do mundo civilizado, pois a propriedade do 
casal de amigos é afastada de Paris. Também está nevando forte do 
lado de fora e o cheiro da neve, bem como o do interior de quartos 
fechados por muito tempo, segundo o narrador, assemelha-se 
muito com o do éter.

Durante a noite, De Jacquels acorda com um barulho vindo 
da lareira – que não foi acesa por terem se lembrado demasiado tarde 
de que ele ocuparia aquele cômodo – e levanta a tampa de ferro que 
a fecha para verificar seu interior e uma criatura assustadora pula 
para dentro do quarto:
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Dans un brusque déploiement d’ailes un 
être accroupi dans l’ombre se redressait tout 
à coup et reculait en ouvrant démesurément 
un hideux bec à goitre, un bec membraneux 
de chimérique cormoran; à mon tour je reculais. 
Quelle était cette bête? A quelle race appartenait-
elle? Hideuse et fantomatique avec son ventre 
énorme et comme bouffi de graisse, elle 
sautelait maintenant dans le foyer, piétinant 
çà et là sur de longues cuisses grêles et grenues 
aux pattes palmées, comme celles d’un 
canard, et, avec des cris d’enfant peureux, elle 
se rencognait dans les angles, où ses grandes 
ailes de chauve-souris s’entrechoquaient avec 
un bruit de choses flasques [...] Effrayée et 
menaçante, elle dardait affreusement un œil 
rond de vautour, et, dans un recul de tout son 
corps, tendait vers moi le tranchant de son 
bec effilé comme un poignard; elle tenait à la 
fois du gnome et de la stryge, de l’engoulevent 
et du nain; et, ignoblement obscène avec 
son ventre offert et ses longues cuisses nues, 
elle sentait le marécage et la ruine, la feuille 
morte et le sabbat. Je la contemplais terrifié.
(LORRAIN, 1974, p.269.)17

Apavorado pelo horror que a criatura causa, ele se arma 
com uma enorme pinça de mexer o carvão da lareira e luta contra  

17 Num brusco desdobrar de asas, um ser acocorado na sombra se ergueu de repente e recuou 
abrindo desmedidamente um hediondo bico com papada, um bico membranoso de cormorão 
quimérico. Por minha vez, recuei. Que bicho era aquele? A que raça pertencia? Hedionda e 
fantasmática com sua barriga enorme e inchada de gordura, ela saltitava agora pela lareira, 
pisoteando aqui e ali sobre longas coxas granuladas de gelo, com as patas espalmadas como as de 
um pato e, com gritos de uma criança medrosa, ela se encolhia nos cantos, onde suas grandes asas 
de morcego se entrechocavam com um barulho de coisas moles. [...] Assustada e ameaçadora, ela 
dardejava horrorosamente um olho redondo de corvo e, num recuo com todo seu corpo, estendia 
na minha direção o fio de seu bico afiado como um punhal. Ela se parecia ao mesmo tempo 
com um gnomo e uma estriga, com um bacurau e um anão. E, ignobilmente obsceno com sua 
barriga proeminente e suas longas coxas nuas, ela fedia a pântano e ruína, folha morta e sabá. Eu 
a contemplava aterrorizado.
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a criatura, a qual acredita ter matado após desferir-lhe vários golpes 
e a tranca de volta no fundo da lareira. Exausto e sentindo-se mal, 
ele umedece um lenço com éter, inspira-o e adormece.

Mais tarde, De Jacquels é novamente despertado e vislumbra 
duas outras criaturas como aquela que havia invadido seu quarto 
empoleiradas do lado de fora da janela. Ele se levanta para tentar 
afugentar as criaturas, mas estas ali permanecem, numa postura 
provocadora, como se estivessem se preparando para se vingarem 
pelo que ele tinha feito à sua parceira. Ao buscar novamente a pinça 
para atacar as criaturas, esbarra na primeira que, não se sabe como, 
havia escapado da lareira e, com uma bicada, quase lhe decepa o 
polegar. Com a dor crescente, ele desmaia e acorda no dia seguinte, 
sem sinal da criatura pelo quarto, exceto pela pinça com sangue e 
o corte profundo na mão, entre o indicador e o polegar. Tempos 
depois, De Jacquels recebe uma carta na qual o casal de amigos 
relata terem sido encontrados os esqueletos de três corujas que 
morreram asfixiadas na chaminé devido à fumaça de um sistema 
improvisado de aquecimento que usaram para substituir a lareira, a 
qual seria inútil nas condições do quarto naquela noite.

De Jacquels encerra a narração com a seguinte questão: 
“Será que as corujas têm alma?” O protagonista teria interpretado 
que, mortas por causa dele, as corujas teriam vindo se vingar em 
forma espectral. Mas poderia ter sido também uma interpretação 
equivocada dos fatos em função do estado alterado em que ele 
se encontrava: o sono e o éter. Entretanto, assim como no caso  
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de La chambre close, restam evidências de que algo não devidamente 
testemunhado ocorreu no ambiente, como o sangue na pinça e o 
corte na mão, além dos esqueletos das corujas sufocadas.

Embora não apareça necessariamente uma porta de 
comunicação entre dois mundos no meio de uma parede no núcleo 
da ação, o conto Le double também apresenta a invasão de um 
espaço privado, seguro, por uma força ou presença ameaçadora.

O narrador recebe, após muita insistência, o jovem escritor 
Michel Hangoulve que gostaria de ter seus trabalhos apreciados por 
uma pessoa influente na imprensa parisiense e, quem sabe, receber 
uma indicação. Contudo, o narrador percebe paulatinamente ter 
permitido a entrada de mais alguém junto ao seu interlocutor:

Évidemment il n›était pas seul, il était entré 
quelqu’un avec lui, quelqu’un qui lui parlait, 
auquel il répondait et dont la présence 
l’obsédait, mais dont la forme échappait à 
mes yeux, se perdait dans la nuit, demeurait 
invisible [...] Et j’en arrivais à guetter mon 
homme chaque fois qu’il se levait, espérant 
et craignant à la fois voir apparaître derrière 
lui, sur le fond de la tapisserie, quelque 
ombre effroyable et velue: son double [...] Et 
l’horrible homme continuait, redoublant de 
volubilité et d’amabilité; plus je le regardais, 
plus son aspect larveux se dégageait visible 
et m’emplissait d’effroi. J’enétais arrivé à ne 
plus oser regarder dans les angles obscurs 
ni dans l’eau morte de la glace; j’avais trop 
peur d’y voir surgir quelque forme sans nom 
[...] Il n’était pas entré seul chez moi, cela 
était de plus en plus évident : quelle atroce 
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présence allait-il laisser derrière lui dans la 
chambre ensorcelée? Ce misérable hallucinait 
l’atmosphère, envoûtait les objets et les êtres; 
c’était quelque larve animée au service d’un 
mauvais esprit, un fantôme d’être, quelque 
mandragore enchantée par une volonté occulte 
et dont l’homonculus inane se démantibulait 
devant moi. (LORRAIN, 1974, p.321-322)18

Aparentemente tratava-se de uma entidade maligna que 
o instruía silenciosamente quando o jornalista não encarava seu 
convidado frontalmente. Ao final da entrevista, o narrador ordena 
ao criado que jamais permita o retorno de Hangoulve sob qualquer 
pretexto e, assim como num ritual mágico de esconjuração, ele 
queima incenso na lareira para purificar o ambiente.

O tema do duplo, bastante explorado pelos autores da 
narrativa fantástica, ganha contornos diferentes no caso de Jean 
Lorrain. Diferentemente dos casos de efetiva duplicação, como 
sósias usurpadores que materializam os conflitos internos do 
personagem, o que suas narrativas nos apresentam é um duplo 
oculto sob a máscara, um duplo que só se manifesta quando o rosto 

18 Evidentemente ele não estava sozinho, tinha entrado alguém com ele, alguém que falava com 
ele, a quem ele respondia e cuja presença o obcecava, mas cuja forma escapava aos meus olhos, se 
perdia na noite, permanecia invisível [...] E acontecia de eu espreitar o homem toda vez que ele 
se levantava, esperando e temendo ao mesmo tempo ver aparecer atrás dele, contra o fundo da 
tapeçaria, alguma sombra assustadora e peluda: seu duplo [...] E o horrível homem continuava, 
redobrando na volubilidade e na amabilidade; quanto mais eu o olhava, mais seu aspecto larval 
se revelava visível e me espremia de horror. Eu tinha chegado a não mais ousar olhar nos cantos 
escuros, nem na água morta do espelho; eu estava com medo demais de ver surgir ali alguma forma 
sem nome [...] Ele não tinha entrado sozinho em minha casa, isso era cada vez mais evidente: que 
atroz presença ia ele deixar atrás de si naquele quarto enfeitiçado? Aquele miserável alucinava a 
atmosfera, encantava os objetos e os seres; era alguma larva animada a serviço de um espírito 
ruim, um fantasma do ser, alguma mandrágora encantada por uma vontade oculta e cujo fútil 
homúnculo se desmantelava diante de mim.
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original está oculto: seja por se tratar de uma criatura sobrenatural 
que se disfarça de humano, seja por se tratar de um membro 
respeitável da sociedade que precisa realizar seus desejos obscuros 
preservando sua identidade.

Entretanto, o que Lorrain nos mostra nesse conto é a visão 
“de fora” da pessoa que está em conflito com seu outro eu. Em geral, 
as narrativas de duplos esquizofrênicos são contadas “de dentro”, 
ou seja, o próprio duplicado é o narrador e insiste na separação de 
ambos, quando, ao final, geralmente se revela que um não pode 
viver sem o outro e eliminar um é eliminar os dois. Neste caso, o 
que o narrador vê é o lado externo desse conflito, não tendo acesso 
aos “diálogos” realizados pelas duas personalidades em conflito 
sobre como abordar o escritor e jornalista famoso que poderá abrir-
lhe as portas das redações de jornais. O que vemos é a máscara 
de civilidade e bom senso encobrindo com dificuldade o rosto da 
vaidade intelectual e do oportunismo social bastante criticados por 
Lorrain tanto em suas crônicas quanto em suas narrativas de ficção.

Como o narrador é alguém que está fora da cabeça do 
personagem e vive o clima do fim dos anos 1890, mergulhado 
em ocultismo e esoterismo que explica eventos misteriosos como 
mágicos por meio de um discurso pretensamente científico, ele 
não tem dúvidas: avalia que uma criatura sobrenatural invadiu 
invisivelmente seus aposentos e resolve esconjurá-la.

Nos sete contos analisados, as narrativas se concentram 
em espaços fechados, contando com uma porta de acesso para 
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outro lado, cujo acesso é em princípio vedado aos protagonistas. 
Entretanto, estes não conseguem impedir que os habitantes daquele 
lado atravessem ou os afetem. Ao responsabilizar os atos humanos 
por invocar essas criaturas, Jean Lorrain incorpora a explicação 
ocultista de Stanislas de Guaïta sobre a formação de larvas nos  
espaços fechados onde os seres humanos cometem a maioria de suas 
atrocidades: em quartos mobiliados, alugados, gabinetes de estudos 
ou escritórios, como se fossem novas versões de laboratórios de 
alquimistas ou covis de feiticeiros e bruxas. Além disso, o ocultismo 
passa a ser uma explicação alternativa à falta de explicações da 
Ciência para certos atos humanos (a psicologia nascente bem como 
seus métodos ainda são vistos como uma forma de ciência oculta ou 
mesmo uma versão urbanizada de bruxaria) e, pelo fato de muitos 
desses atos serem verdadeiras heresias para a Igreja Cristã, eles 
podem se configurar como uma manifestação sutil do diabo, que 
passa a ser, em meio à modernidade, praticamente irreconhecível.

a RecUpeRaÇÃO dO FanTÁSTicO pela RenOVaÇÃO 
de SUaS FORmaS

Alguns elementos do fantástico romântico, que já inspirados 
pelo folclore e mitos e lendas medievais, são retomados pela 
narrativa fantástica de Jean Lorrain, mas encontram-se de tal 
forma transformados que passam despercebidos sem uma análise 
mais detida e sem que estejamos preparados do ponto de vista 
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sociocultural. Trata-se das criaturas sobrenaturais (egrégora, 
estriga, papa-figo, vampiro, larvas), as visões (mensagens dos 
mortos, enxergar através das aparências, ver o passado e o futuro), 
as poções (éter e demais bebidas como as alcoólicas, o ponche e a 
infusão) que permitem as visões e ou enfraquecem o personagem 
para que seja vítima das criaturas sobrenaturais, o fogo no 
interior em oposição à neve no exterior, que marca excessiva e 
obsessivamente a diferença entre os dois mundos e a reunião de 
uma coletividade para contar e ouvir histórias.

Como podemos ver cada um desses elementos está implicado 
no outro e constituem um universo completo com sua dinâmica 
própria. Um mundo fechado em si mesmo com sua lógica particular 
e peculiar. Uma versão em escala reduzida de uma realidade ideal 
onde cada elemento tem seu tempo, lugar e significado. É, como 
se esperaria de uma literatura fantástica decadentista e finissecular, 
uma visão mágica de mundo. É também como se os eixos vertical 
e horizontal de Fabre, de alguma forma se encontrassem a meio 
caminho, numa resultante diagonal, e o equilíbrio de forças se 
restabelecesse num outro nível.

a QUeSTÃO dO ÉTeR

Em várias ocasiões, os personagens de Lorrain bebem algo, 
seja quando estão reunidos contando histórias, seja quando estão 
à beira do fogo, sempre dentro de espaços fechados. Embora se 



69

Decadência, sobrenatural e o além: a narrativa fantástica de Jean Lorrain

afirme que o consumo do éter por Jean Lorrain tenha ocorrido 
quando de uma decepção amorosa por causa de Judith Gautier, 
filha de Théophile Gautier, Thibaut d’Anthonay (2005), autor da 
mais completa biografia sobre Lorrain, nos conta que essa droga 
era usada para mantê-lo ativo durante a noite, quando produzia a 
maior parte de seu trabalho intelectual.

Exceção feita aos contos Une nuit trouble e Un crime inconnu, 
em que o éter aparece fisicamente sendo usado, e do conto Les trous 

du masque em que o protagonista é acusado por De Jacquels de tê-lo 
ingerido para enganar o tempo – e por isso viveu a aventura narrada 
– ele aparece apenas sugerido através do odor que impregna algum 
espaço fechado (Mauvais gîte, La Chambre close) ou se desprende da 
neve (Une nuit trouble) ou ainda mantém seus efeitos sobre a mente 
do personagem, embora este não mais o consuma (Le possédé).

Segundo o Dictionnaire de l’ insolite et du fantastique, de 
J.-L. Bernard (1971), o éter (grafado aither) é um “fluide subtil, 
impondérable, remplissant les espaces situés par-delà l’atmosphère. 
Primitivement = l’essence de la matière”19 (BERNARD, 1971, 
p.11). O verbete recomenda a busca por Quintessência, o qual traz 
a seguinte definição: 

Esprit de la matière, expression tirée de 
l’hermétisme médiéval: l’état subtil de la matière. 
La matière comporterait quatre éléments = quatre 
ordres fondamentaux de vibrations, vivifiant 
terre, air, eau et feu. Mais ceux-ci dériveraient 

19 Fluido sutil, imponderável, que preenche os espaços situados para além da atmosfera. 
Primitivamente = a essência da matéria.



70

Decadência, sobrenatural e o além: a narrativa fantástica de Jean Lorrain

d’un cinquième élément, leur origine et, en même 
temps, leur fin (après désintégration ou résorption 
de la matière) [...] Dans la science grecque, c’est le 
terme aither qui désigne l’essence de la matière. 
Les dieux immatériels ne peuvent communiquer 
avec les hommes que s’ils ont pris forme spectrale 
au sein de l’aither.[...] Toutes les religions ont 
construit dans la Quintessence des paradis semi-
artificiels, au sein desquels le croyant verra ce en 
quoi il croyait [..] Il conversera avec ceux qu’il aima, 
créant lui-même, à son insu, leur image, à l’aide 
de ses souvenirs [...] Paradis naturel, la Quinte 
essence épuise les désirs non réalisés durant la vie. 
Tout refoulement y donne lieu à des films en relief 
et couleur, où le désir, écrasé par la vie, se réalise 
sans contrainte... jusqu’à l’épuisement mental du 
défunt (BERNARD, 1971, p.267-269)20

Conhecendo então tais definições do hermetismo medieval, 
dos cientistas gregos e magos egípcios, fica clara a razão pela 
qual o éter etílico, substância extremamente volátil inicialmente 
usada como anestésico, mas abandonada em função de sua alta 
inflamabilidade, recebeu esse nome. Além da sua ligação com a 
tradição de alquimistas e ocultistas, ele provoca visões e experiências 
sensoriais como as que orientaram o processo de mumificação dos 
egípcios: “Ao mumificar os mortos, segundo ritos secretos, eles 
20 Espírito da matéria, expressão tirada do hermetismo medieval: o estado sutil da matéria. A 
matéria comportaria quatro elementos = quatro ordens fundamentais de vibrações, vivificando 
terra, ar, água e fogo. Mas estes derivariam de um quinto elemento, sua origem e ao mesmo tempo, 
seu fim (após desintegração ou reabsorção da matéria). [...] Na ciência grega, é o termo aither 
que designa a essência da matéria. Os deuses imateriais só podem se comunicar com os homens 
se eles tiverem tomado forma espectral no seio do aither [...] Todas as religiões construíram na 
Quintessência paraísos semiartificiais, no seio dos quais o crente verá aquilo em que acreditava 
[...] Ele conversará com aqueles que amou, criando ele mesmo, a seu desejo, a imagem deles, com a 
ajuda de suas lembranças [...] Paraíso natural, a quintessência se alimenta dos desejos não realizados 
durante a vida. Todo recalque nesse caso cria filmes em relevo e cor, nos quais o desejo, esmagado 
pela vida, se realiza sem restrição [...] até o esgotamento mental do defunto.
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impediam seus duplos de se decompor no seio do magnetismo 
terrestre. Estes continuariam a levar na essência da matéria uma 
existência paraterrestre: eles sonhariam indefinidamente com seu 
antigo destino” (BERNARD, 1971, p.269).

É possível relacionar de certa forma a menção ao éter nos 
contos de Jean Lorrain ao conhecimento objetivo que o autor teria 
do hermetismo medieval ou do ocultismo do século XIX, pois há 
farto material nessa época, e que ele tenha planejado relacionar 
ambos os elementos relatando em suas narrativas, suas visões e 
alucinações. Há até uma relação de significado entre esses elementos 
– as visões provocadas por drogas e sua descrição pelos alquimistas 
e demais místicos antigos – que um artista, vítima dos efeitos delas 
não poderia ignorar considerando o contexto sociocultural da 
época, principalmente em função de suas leituras e dos círculos 
artísticos que frequentava e nos quais tais assuntos eram colocados 
em discussão. Além disso, há o componente ideológico da luta 
contra o naturalismo na literatura e a mercantilização da atividade 
artística. Isso passa pela necessidade de demonstrar haver outra 
realidade que só pode ser percebida em condições especiais, as 
quais não poderiam ser aprendidas nem ensinadas, pois seriam 
intrínsecas aos portadores da sensibilidade artística – um dom que 
não pode ser evitado nem sufocado.

Segundo Max Milner em L’ imaginaire des drogues (2000), 
as drogas induzem modificações na consciência que respondem 
às necessidades criadas pela evolução da cultura e “introduisent 
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à leur tour dans cette même culture, des comportements, des 
représentations et des idéaux qui n’existaient que de manière très 
sporadique aux époques précédentes.” (MILNER, 2000, p.08)21. 
Milner pontua também, ao comparar seu estudo sobre as drogas com 
seu trabalho anterior (La fantasmagorie, 1982) sobre as tecnologias 
que modificam a percepção, que as drogas aumentaram demais o 
“stock des images dont disposaient ceux qui avaient à faire à elles, 
et modifié le fonctionnement de leur pensé de manière à les mettre 
en présence d’un Autre absolu, beaucoup plus inquiétant que les 
doubles ou les étrangers qui se dessinaient dans les miroirs ou au 
bout des lunettes d’approche.”22 (2000, p.09). Além disso, Milner 
afirma que a imaginação criadora supera a imaginação reprodutora 
e se pergunta se tal poder de criação não chegaria às vezes a sair do 
controle do artista.

Por se tratar de uma obra sobre o imaginário e mais 
especificamente do imaginário literário, Milner levanta a questão 
da ambiguidade que o termo traz e pela qual, muitos estudiosos 
evitam empregá-lo. Ele divide o imaginário em individual, “avec 
leurs fantasmes plus ou moins intemporels et liés à l’histoire 
personnelle de chacun.”23 (p.10), e o imaginário coletivo, com 
“mythes et stéréotypes qui sont en rapport avec un moment précis 
21 Introduzem nessa mesma cultura comportamentos, representações e ideais que só existiam de 
forma muito esporádica em épocas precedentes.

22 Estoque das imagens das quais dispunham aqueles que lidavam com elas e modificaram o 
funcionamento de seu pensamento de forma a colocá-los em presença de um Outro absoluto, muito 
mais inquietante do que os duplos ou os estrangeiros que se desenhavam nos espelhos ou na ponta 
das lunetas de bolso.

23 Com seus fantasmas mais ou menos intemporais e ligados à história individual de cada um.
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de l’histoire.” (p.10)24. Ainda que ambos os domínios se encontrem 
estritamente ligados, eles não se confundem, segundo Milner.

O estudo de Milner vai de De Quincey até Henri Michaux 
e trata de diferentes drogas, como o ópio, o haxixe, a cocaína, a 
morfina, o álcool, entre outras. O éter é especificamente tratado 
em três momentos: num testemunho de Laurent Tailhade, num 
conto de Maupassant publicado no Gaulois de 08 de junho de 
1882 chamado Rêves e num subcapítulo dedicado a Jean Lorrain. 
O testemunho de Tailhade é o seguinte:

L’éther, d’abord, le froid, brûlant et prestigieux 
éther. Ce n’est pas sans raison que son inventeur 
lui donna le même nom que l’air sublimé. Glacial 
comme l’empyrée et, comme lui, plein de mirages, 
de rayons, c’est un philtre subtil raréfié dont la 
vapeur suffit à conférer l’extase. Il enveloppe le 
patient d’hiver et de délices, coagule ses moelles, 
déprisonne son Moi, pour le conduire, sous 
maintes voûtes de glace et de cristal, vers un jardin 
enchanté où fleurissent la rose bleu et le lys des 
ténèbres, où roucoule, pleurent et gémissent des 
terribles et nostalgiques oiseaux.(TAILHADE, 
Apud MILNER, 2000, p.201-202)25

De forma coincidente, Tailhade usa metáforas que remetem 
ao frio, ao gelo, à transparência e às alturas, mas também a pássaros 
nostálgicos e à escuridão, como podemos perceber nos contos de 

24 Os mitos e estereótipos que se encontram em relação com um momento da história.

25 O éter, inicialmente, o frio, ardente e prestigiado éter. Não foi sem razão que seu inventor lhe 
deu o mesmo nome que o ar sublimado. Glacial como o empíreo e, como ele, cheio de miragens, de 
raios, é um filtro sutil e rarefeito cujo vapor basta para conferir o êxtase. Ele envolve o paciente com 
o inverno e com delícias, coagula suas vísceras, solta seu Ego, para conduzi-lo sob muitas abóbadas 
de gelo e de cristal, rumo a um jardim encantado onde florescem a rosa azul e o lírio das trevas, 
onde arrulham, choram e gemem terríveis e nostálgicos pássaros.
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Lorrain onde a neve é, segundo Milner, uma metonímia do éter. 
No caso do conto de Maupassant, trata-se de um médico que 
explica aos seus convivas, numa das tantas noites de reunião para 
contar histórias que ocorrem em narrativas de ficção do período, 
os efeitos do éter.

O trecho é bastante longo, mas bastante esclarecedor para 
nosso objetivo de entender como o éter pode influenciar no processo 
criativo de um autor e, no caso, não corresponder exatamente ao 
tipo de distúrbios descritos por Jean Lorrain:

Je pris un grand flacon d’éther et, m’étant 
couché, je me mis à l’aspirer lentement. Au 
bout de quelques minutes, je crus entendre un 
murmure vague qui devint bientôt une espèce 
de bourdonnement, et il me semblait que tout 
l’intérieur de mon corps devenait léger, léger 
comme de l’air, qu’il se vaporisait. Puis ce fut une 
sorte de torpeur de l’âme, de bien-être somnolent, 
malgré les douleurs qui persistaient, mais qui 
cessaient cependant d’être pénibles. C’était une 
de ces souffrances qu’on consent à supporter, et 
non plus ces déchirements affreux contre lesquels 
tout notre corps torturé proteste. Bientôt l’étrange 
et charmante sensation de vide que j’avais dans la 
poitrine s’étendit, gagna les membres qui devinrent 
à leur tour légers, légers comme si la chair et les os 
se fussent fondus et que la peau seule fût restée, la 
peau nécessaire pour me faire percevoir la douceur 
de vivre, d’être couché dans ce bien-être. Je 
m’aperçus alors que je ne souffrais plus. La douleur 
s’en était allée, fondu aussi, évaporée. Et j’entendis 
des voix, quatre voix, deux dialogues, sans rien 
comprendre des paroles. Tantôt ce n’étaient que 
des sons indistincts, tantôt un mot me parvenait. 
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Mais je reconnus que c’étaient là simplement les 
bourdonnements accentués de mes oreilles. Je ne 
dormais pas, je veillais ; je comprenais, je sentais, 
je raisonnais avec une netteté, une profondeur, 
une puissance extraordinaires, et une joie d’esprit, 
une ivresse étrange venue de ce décuplement de 
mes facultés mentales. Ce n’était pas du rêve 
comme avec le haschich, ce n’étaient pas les 
visions un peu maladives de l’opium c’était une 
acuité prodigieuse de raisonnement, une nouvelle 
manière de voir, de juger, d’apprécier les choses de 
la vie, et avec la certitude, la conscience absolue 
que cette manière était la vraie [...] Il me semblait 
que j’avais goûté à l’arbre de science, que tous 
les mystères se dévoilaient, tant je me trouvais 
sous l’empire d’une logique nouvelle, étrange, 
irréfutable. Et des arguments, des raisonnements, 
des preuves me venaient en foule, renversés 
immédiatement par une preuve, un raisonnement, 
un argument plus fort. Ma tête était devenue le 
champ de lutte des idées. J’étais un être supérieur, 
armé d’une intelligence invincible, et je goûtais 
une jouissance prodigieuse à la constatation de ma 
puissance... Cela dura longtemps, longtemps. Je 
respirais toujours l’orifice de mon flacon d’éther. 
Soudain, je m’aperçus qu’il était vide. Et j’en 
ressentis un effroyable chagrin.(MAUPASSANT, 
1882, s/p, Le Gaulois de 08 de junho)26

26 Peguei um grande frasco de éter e, tendo-me deitado, pus-me a aspirá-lo lentamente. Ao cabo 
de alguns minutos, acreditei ter ouvido um murmúrio vago que se tornou logo uma espécie de 
zumbido e me pareceu que todo o interior do meu corpo se tornava leve, leve como o ar, que se 
vaporizava. Depois foi uma espécie de torpor da alma, de bem-estar sonolento, apesar de as dores 
persistirem, mas cessavam, contudo, de serem penosas. Era um desses sofrimentos que consentimos 
em suportar e não mais aqueles dilaceramentos horrorosos contra os quais todo o nosso corpo 
torturado protesta. Logo, a estranha e encantadora sensação de vazio que eu tinha no peito se 
estendeu, ganhou os membros, que se tornaram por sua vez leves, leves como se a carne e os ossos 
tivessem derretido e que somente a pele tivesse ficado, a pele necessária para me fazer perceber 
a doçura de viver, de ficar deitado nesse bem-estar. Percebi então que eu não sofria mais. A dor 
tinha ido embora, derretida também, evaporada. E eu ouvi vozes, quatro vozes, dois diálogos, sem 
nada entender das falas. Às vezes eram apenas sons indistintos, às vezes uma palavra me chegava. 
Mas eu reconheci que eram simplesmente os zumbidos acentuados dos meus ouvidos. Eu não 
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Considerando as descrições de Maupassant e de Tailhade, 
o consumo do éter influenciava na motivação intelectual, na 
disposição física. Segundo Thibaud d’Anthonay, biógrafo de 
Lorrain, este usava duas drogas com frequência: a morfina durante 
o dia, para suportar as dores de dente (seus dentes eram horríveis) 
e o éter à noite para poder escrever até tarde. O que podemos 
depreender dessas informações é que o éter não seria o responsável 
único e direto pelas alucinações dos personagens, conforme essa 
passagem de Milner:

La présence de l’éther, dans ses récits, est 
beaucoup plus diffuse que celle d’une drogue 
dont il décrirait directement les effets [...] En 
général, les personnages auxquels Lorrain prête 
des hallucinations sont d’anciens éthéromanes, 
qui se croient parfois guéris [...] Est-ce à dire 
que les hallucinations des “buveurs d’éther” ne 
sont pas à une autre nature que les phénomènes 
pathologiques dont se nourrit la littérature 
fantastique depuis Hoffmann et Edgar Poe? Je 
serais tenté de parler, à leur sujet, d’une sorte de 
métonymie de l’éther, qui tient à son caractère 
éminemment volatil: même lorsqu’il n’agit pas 
directement sur le déroulement des événements, il 

estava dormindo, estava acordado; eu compreendia, sentia, raciocinava com uma nitidez, uma 
profundidade, um poder extraordinário, e uma alegria de espírito, uma embriaguez estranha 
vinda daquela decuplicação das minhas faculdades mentais. Não era sonho como o haxixe, não 
eram visões um tanto doentias do ópio, era uma acuidade prodigiosa de raciocínio, uma nova 
maneira de ver, de julgar, de apreciar as coisas da vida, e com a certeza, a consciência absoluta 
que aquela maneira era a verdadeira [...] Parecia que eu tinha provado da árvore da ciência, que 
todos os mistérios se revelaram, de tanto que me encontrava sob o império de uma lógica nova, 
estranha, irrefutável. E argumentos, raciocínios, provas, vinham-me em multidão, derrubados 
imediatamente por uma prova, um raciocínio, um argumento mais forte. Minha cabeça tinha 
se tornado o campo de batalha das ideias. Eu era um ser superior, armado com uma inteligência 
invencível, eu experimentava um gozo prodigioso à constatação do meu poder. Isso durou muito, 
muito tempo. Eu ainda respirava na boca do meu frasco de éter. De repente, percebi que ele estava 
vazio. E senti uma horrível tristeza.
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imprègne les lieux (comme il le faisait, dit-on, des 
différentes demeures de Lorrain) et devient une 
incarnation impalpable de l’invisible qui guette 
les personnages, les poursuit et les pénètrent.
(MILNER, 2000, p.210-211)27

Ainda segundo Milner, a metonímia do éter pela impregnação 
toma a forma de uma degeneração, dando a impressão de que é a 
presença ou a lembrança do éter que anima os objetos e povoa os 
espaços fechados com visões de perseguição.

Nesse ponto, convém nos perguntarmos o que o próprio 
Lorrain dizia de suas alucinações ou da sua relação com o éter. Das 
referências encontradas, há um capítulo do livro Au-delà et les forces 

inconnues (1902), de Jules Bois, em que o ocultista amigo de Lorrain 
comenta o que poderia ter havido quando este ocupou o famoso 
apartamento da rua Courty e onde, conforme já comentado, o uso 
do éter se tornou frequente para manter sua produção jornalística 
e literária. Além dos comentários de Bois sobre o fato de os artistas 
serem visionários, dada a natureza de seu trabalho e de sua vida, há 
também uma resposta de Lorrain por carta, segundo a qual, nada 
havia de sobrenatural em suas experiências, apenas efeitos de seu 
abuso de éter.

27 A presença do éter em suas narrativas é muito mais difusa que a de uma droga cujos efeitos 
ele descreveria diretamente [...] Em geral, os personagens aos quais Lorrain presta alucinações 
são antigos eteromaníacos que às vezes se acreditam curados [...] Será que as alucinações dos 
“bebedores de éter” não são de outra natureza senão os fenômenos patológicos dos quais se alimenta 
a narrativa fantástica desde Hoffmann e Edgar Poe? Eu ficaria tentado a falar, a respeito deles, de 
uma espécie de metonímia do éter, que se atém a seu caráter eminentemente volátil: ainda que 
ele não aja diretamente sobre o desenrolar dos acontecimentos, ele impregnava os lugares (como 
ocorria, dizem, com as diferentes moradias de Lorrain) e que se torna uma encarnação impalpável 
do invisível que espreita os personagens, perseguindo-os e penetrando-os.
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Antes de apresentar a resposta de Lorrain, por carta enviada 
de Veneza em outubro de 1901, Bois comenta num artigo chamado 
Le mauvais gîte de Jean Lorrain, inserido no livro Au-delà des 

forces inconnues: “Pour les occultistes les idées sont des forces, des 
êtres; nos pensées créent autour de nous des fantômes très réels 
qui peuvent ensuite nous assaillir. Tel a été, je pense, le cas de Jean 
Lorrain qui, à force d’évoquer les voluptés cruelles et les péchés de 
Byzance, a fini par les ‘voir’” (BOIS, 1902, p.69)28.

Mon cher ami, vous en savez là-dessus autant 
sinon plus que moi, puisque, dans un temps déjà 
lointain, vous m’avez connu hanté et obsédé de 
larves (c’est vous qui me l’avez appris) dans un logis 
dont l’atmosphère était, parait-il, un bouillon de 
culture de forces aussi invisibles que malfaisantes. 
Vous m’avez même révélé que vous avez bien 
voulu faire en pleine Camargue des exorcismes 
pour me libérer de mes hantises [...] Mes nuits y 
étaient atroces… J’y avais des troubles de la vue 
et de l’ouïe… Le silence de la chambre était hanté 
de pas, on y marchait dans les murs, les rideaux 
s’écartaient sous l’effort de mains invisibles, les 
portes s’ouvraient d’elles-mêmes, et cela quand 
la chambre était obscure. Était-elle éclairée, des 
pieds nus surgissaient dessous les portières, des 
mains de femmes s’insinuaient hors des tentures 
[...] Vous vouliez voir dans ces phénomènes des 
manifestations de l’Inconnu, j’y voyais surtout 
des suites de surmenage et d’abus d’éther.(BOIS, 
1902, p.70-74)29

28 Para os ocultistas, as ideias são forças, seres; nossos pensamentos criam ao nosso redor 
fantasmas muito reais que podem, em seguida, nos atacar. Tal foi, creio, o caso de Jean Lorrain 
que, de tanto evocar as volúpias cruéis e os pecados de Bizâncio [em seu romance Monsieur de 
Phocas (1901)], acabou por “vê-los”.

29 Mas meu caro amigo, você sabe por aí senão mais do que eu, porque, num tempo agora 
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Ora, se o próprio Jean Lorrain, mesmo admitindo a 
sobrenaturalidade dos eventos que vivenciou, dá a eles a muito 
natural explicação do excesso de trabalho que o esgotava física e 
mentalmente e o abuso do éter o que, podemos supor, gerava um 
círculo vicioso, pois o éter era consumido justamente para amenizar 
o cansaço gerado pelo trabalho interminável, porque então colocar 
essa droga como a responsável, em seus contos fantásticos, como a 
chave que abre as portas de comunicação com o além?

Segundo Milner, como o éter é resultado de um processo 
metonímico de expressão, talvez Lorrain esteja incorporando à 
sua narrativa um elemento comum aos seus contemporâneos, os 
quais buscam “substituer une nature jugée insipide à force d’être 
ressassée le champ sans limite d’un imaginaire accordé à leur désir 
de nouveauté et de toute-puissance”30 (MILNER, 2000, p.214). 
Mais que isso, diferentemente do paraíso artificial de Maupassant, 
Lorrain mostra que as drogas podem nos apresentar um inferno 
bastante real, que é a verdadeira face humana por trás das máscaras 
de uma sociedade violenta e injusta.
distante, você me conheceu assombrado e obsedado por larvas (foi você que me disse) numa 
moradia cuja atmosfera era, parece, um caldeirão de cultura de forças tão invisíveis quanto 
malfeitoras. Você até me revelou querer fazer em plena Camargue exorcismos para me liberar de 
minhas assombrações [...] É verdade que eu era então assombrado por distúrbios nervosos bastante 
estranhos; eu os atribuía ao éter, do qual eu era um grande bebedor, sua sagacidade lhes queria 
uma causa mais misteriosa [...] Minhas noites lá [no apartamento da rua Courty] eram atrozes 
[...]. Eu tinha distúrbios da visão e da audição... O silêncio do quarto era assombrado por passos, 
andavam dentro das paredes, as cortinas se abriam sob o esforço de mãos invisíveis, as portas se 
abriam sozinhas, e isso quando o quarto estava escuro. Estivesse ele claro, pés nus surgiam sob os 
reposteiros, mãos de mulheres se insinuavam para fora das tapeçarias [...] Você queria ver nesses 
fenômenos manifestações do Desconhecido, eu via nisso o acúmulo de esgotamento e o abuso do 
éter.

30 Substituir uma natureza, julgada insípida de tanto ser retomada, por um campo sem limites 
de um imaginário concedido a seu desejo de novidade e de onipotência.
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Em dois contos do grupo Contes d’un buveur d’ éther, Jean 
Lorrain lida com a questão das máscaras sociais e o éter como 
desencadeador de uma visão que enxerga o que há por trás delas. 
Em Le possédé, que fecha o ciclo de Serge Allitof (composto por 
Mauvais gîte e Un crime inconnu), o protagonista encontra-se 
num estado visionário alcançado pelo abuso do éter e do qual não 
consegue mais voltar a ver os rostos das pessoas, suas máscaras 
sociais, enxergando apenas o seu interior na figura de animais que 
metaforicamente representam sua vida em sociedade.

O conto inicia-se com o anúncio de sua partida. O tempo 
frio, mais especificamente a presença da neve, torna Allitof 
novamente vítima de suas alucinações tão logo se encontre num 
espaço fechado:

Et pourtant il faut que je parte, je retomberais 
malade dans ce Paris fantomatique et hanté de 
novembre; car le mystérieux de mon cas, c’est 
que j’ai la terreur non plus de 1’invisible, mais 
de la réalité [...] De la réalité! répétait Serge en 
scandant chaque syllabe, c’est dans la réalité que 
je deviens visionnaire. Ce sont les êtres en chair 
et en os rencontrés dans la rue, c’est le passant, 
c’est la passante, les anonymes mêmes de la foule 
coudoyés qui m’apparaissent dans des attitudes de 
spectres, et c’est la laideur, la banalité même de la 
vie moderne qui me glacent le sang et me figent de 
terreur. (LORRAIN, 1974, p.305)31

31 E, no entanto, é preciso que eu parta. Eu voltaria a ficar doente nessa Paris fantasmática e 
assombrada de novembro, pois o misterioso de meu caso é que eu tenho terror não do invisível, 
mas da realidade [...] Da realidade – repetia Serge escandindo cada sílaba – é na realidade que eu 
me torno visionário. São os seres de carne e osso encontrados na rua, é o passante, a passante, os 
anônimos mesmo da multidão se acotovelando que me aparecem nas atitudes de espectros, é a 
feiura, a própria banalidade da vida moderna que me congela o sangue e me paralisam de terror.
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Allitof descreve então seus dias de bebedor de éter, as 
alucinações que vivenciava, uma delas inclusive sendo parte do 
conto Réclamation posthume, cujo narrador protagonista não é 
nomeado e o éter é citado como se desprendendo da neve. Alegando 
já estar curado dos distúrbios do éter, afirma que seu problema é 
com o mau tempo de Paris: “la peur est en moi, et moi qui me 
connais, j ‘ai peur de cette peur” (p.306)32. Em seguida muda 
para o assunto das suas atuais alucinações envolvendo as pessoas 
de classes baixas, pois para ele, a feiura dessas pessoas piora com 
aspectos quase fantásticos no interior dos transportes coletivos:

Est-ce le souci quotidien des basses besognes, le 
poids déprimant des préoccupations mesquines, la 
terreur des fins de mois, des échéances et des dettes 
qu’ils ne payeront jamais, la lassitude de tous ces 
sans-le-sou aux prises avec la vie, une vie rance 
et sans imprévu, toute la tristesse même d’exister 
sans une pensée un peu haute sous le crâne ou sans 
un rêve un peu vaste au cœur?(LORRAIN, 1974, 
p.306)33

Progressivamente, Allitof passa seu foco descritivo dos 
problemas sociais para os mentais, como num movimento 
de infiltração da condição social na mentalidade das pessoas 
desafortunadas, levando-as a uma vida de vício e criminalidade até 
que esses sentimentos se materializem nas formas animais que as 
representam:

32  O medo está em mim, e como eu me conheço, tenho medo desse medo.

33 Seria a preocupação diária das baixas labutas, o peso deprimente das preocupações mesquinhas, 
o terror dos fins de mês, os prazos e as dívidas que eles não honrarão jamais, a lassidão de todos esses 
pés-rapados às voltas com a vida, uma vida rançosa e sem imprevistos, toda a tristeza de existir sem 
um pensamento alto no crânio ou sem um sonho mais vasto no coração?
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S’ils ont une pensée, c’est pis, car la pensée est 
ignoble ou sordide et les regards sont criminels; 
on n’y voit luire et passer que des éclairs de lucre 
et de vol; la luxure, quand elle y apparaît, est 
vénale et spoliatrice; chacun, en son for intérieur, 
ne songe qu’aux moyens de piller et de duper son 
prochain. La vie moderne, luxueuse et dure, a fait 
à ces hommes comme à ces femmes des âmes de 
bandits ou de gardes-chiourme; l’envie, la haine 
et le désespoir d’être pauvre font aux uns des 
têtes aplaties et revêches, des faces aiguisées et 
retortes de musaraignes et de vipères; l’avarice et 
l’égoïsme donnent aux autres des groins de vieux 
porcs avec des mâchoires de requins, et c’est dans 
un bestiaire, où chaque bas instinct s’imprime 
en traits d’animal, c ‘est dans une cage roulante, 
pleine de fauves et de batraciens cocassement 
vêtus comme les personnages de Grandville de 
pantalons, de châles et de robes modernes, que je 
voyage et je circule depuis le commencement du 
mois. (LORRAIN, 1974, p.307)34

Incapaz de se livrar dessas visões e atribuindo-as à clausura 
que o inverno parisiense o obriga a suportar, Allitof decide 
partir. Percebamos que as alucinações se tornam mais fortes em 
espaços fechados e toda a descrição do interior dos sentimentos 
e pensamentos humanos que se materializa na visão de animais 

34 Se eles têm um pensamento, é pior, pois o pensamento é ignóbil ou sórdido e os olhares são 
criminosos. Só se vê luzir e passar por eles lampejos de lucro e de roubo. A luxúria, quando neles 
aparece, é venal e espoliadora. Cada um em seu íntimo, pensa apenas em meios de pilhar e enganar 
seu próximo. A vida moderna, luxuosa e dura, fez tanto desses homens quanto dessas mulheres, 
almas de bandidos e de carcereiros. A inveja, o ódio e o desespero de ser pobre dá a alguns cabeças 
chatas e rudes, faces afinadas e retorcidas de musaranhos e de víboras. A avareza e o egoísmo dão 
a outros focinhos de porcos velhos com maxilares de tubarões. E é num bestiário, no qual cada 
baixo instinto é impresso em traços de animal, é uma gaiola rolante, cheia de felinos e batráquios 
estramboticamente vestidos como os personagens de Granville de calças, xales e vestidos modernos, 
que eu viajo e circulo desde o começo do mês.



83

Decadência, sobrenatural e o além: a narrativa fantástica de Jean Lorrain

quiméricos ocorre no interior dos transportes públicos que ele, 
um homem instruído, mas de ganhos modestos, deve também 
frequentar. Os seres sobrenaturais que assombram seus quartos de 
hotel, mas que de certa forma são mantidos à distância enquanto há 
uma lareira acesa, possuem seus concidadãos nos espaços fechados 
públicos, onde o fogo do lar não pode protegê-lo.

Allitof prefere fugir para um lugar quente, entre o sul e o 
Oriente, onde a sobrevivência ao frio, à escuridão e à solidão não 
esteja condicionada ao confinamento a um espaço limitado e que 
precise de uma chama cuja manutenção dependa de constantes 
cuidados porque o sol, a maior e mais forte fonte de luz e calor, 
está sempre presente. Essa chama, representada em muitos contos 
pela lareira ou por velas em candelabros que iluminam e aquecem 
os ambientes onde seus personagens sofrem ataques de entidades 
sobrenaturais, pode ser compreendida como o último fio de sonho 
e imaginação que mantém seu habitante são o suficiente para 
sobreviver até a primavera. Contudo, qualquer vacilo pode permitir 
que essa fortaleza seja invadida e tomada pelo horror das injustiças 
sociais disfarçadas de progresso e salvação.

Em Les trous du masque, um dos contos mais conhecidos do 
autor, o protagonista embarca numa viagem que ao final se revela 
ser um delírio provocado pelo éter. O mesmo tema da revelação 
dos rostos por trás das máscaras está presente. Porém, ao contrário 
de Le possédé, não há rosto para ser revelado.
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Convidado por De Jacquels (que em algumas edições tem 
seu nome grafado De Jackels) para um baile de carnaval na terça-
feira gorda, o protagonista se fantasia e espera por seu amigo para 
irem juntos. Embora a ingestão do éter não seja narrada, apenas 
denunciada por De Jacquels no final do conto, é possível supor que 
o momento em que o sobrenatural é desencadeado ocorra quando 
o protagonista e narrador apaga uma das velas que iluminavam 
o ambiente juntamente com uma lamparina a óleo. Ao final do 
conto, quando ele desperta de seu delírio, é a vela que ficou acesa 
que se apaga. A fala final do narrador “Bem na hora”, se considerada 
juntamente com o apagar dessa última luz, pode ser associada 
ao que já falamos sobre o fogo manter as criaturas sobrenaturais 
afastadas: quando a vela estala no fim de seu pavio, De Jacquels, 
com a ajuda de um criado o socorre.

A viagem do apartamento do narrador até o baile se parece 
bastante com o trajeto feito por Guilloury no conto Nuit de janvier, 
que precisa ser levado para além dos limites de Paris, bem como o 
narrador de Mauvais gîte que, ao alegar que precisa ir embora por 
morar longe, descreve essa distância como “demeurer au diable”, 
que pode ser traduzido como “morar no quinto dos infernos”. 
Após um tempo interminável de viagem, De Jacquels, fantasiado 
e irreconhecível nos hábitos e na voz, declara estarem na Barreira 
da Itália quando saem da carruagem e entram no estabelecimento 
onde ocorre o baile e o ambiente encontrado é o seguinte:
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Une grande salle très haute, aux murs crépis à 
la chaux, des volets intérieurs hermétiquement 
clos aux fenêtres et, dans toute la longueur 
de la salle des tables avec des gobelets de fer-
blanc retenus par des chaînes. Dans le fond, 
surélevé de trois marches, le comptoir en 
zinc, encombré de liqueurs et de bouteilles à 
étiquettes coloriées des légendaires marchands 
de vin; là-dedans le gaz sifflant haut et clair: la 
salle, en somme, sinon plus spacieuse et plus 
nette, d’un troquet de barrière achalandé, dont 
le commerce irait bien [...] Quelques masques y 
buvaient, disséminés. A notre entrée, le maître 
de l’établissement se levait et, pesamment, en 
traînant les pieds, venait au-devant de nous 
comme pour nous barrer le passage; sans un 
mot, De Jacquels soulevait le bas de nos deux 
dominos et lui montrait nos pieds chaussés 
de fins escarpins: c’était le Sésame, ouvre-toi! 
sans doute de cet étrange établissement. Le 
patron retournait lourdement à son comptoir 
et je m’aperçus, chose bizarre, que lui aussi 
était masqué, mais d’un grossier cartonnage 
burlesquement enluminé, imitant un visage 
humain.(LORRAIN, 1974, p.291-293)35

Passeando pelo salão, o narrador ainda se depara com os 
garçons, musculosos e também usando a mesma máscara que 

35 Uma grande sala muito alta, de muros rebocados a cal, venezianas hermeticamente fechadas 
nas janelas e, em toda a extensão da sala, mesas com copos em flandre presos por correntes. No 
fundo, três degraus mais alto, o balcão de zinco, atulhado de licores e de garrafas com etiquetas 
coloridas dos lendários mercadores de vinho; lá dentro o gás soprando alto e claro: a sala, em 
suma, embora mais espaçosa e mais limpa, era uma movimentada taverna de beira de estrada, 
cujo comércio iria bem. [...] Algumas máscaras ali bebiam, espalhadas. A nossa entrada, o dono do 
estabelecimento se levantou e, pesadamente, arrastando os pés, veio a nossa frente como que para 
impedir nossa passagem; sem uma palavra, De Jacquels ergueu a parte baixa dos nossos dominós 
e mostrou-lhe nossos pés calçados de finos escarpins: era sem dúvida o Abra-te Sésamo daquele 
estranho estabelecimento. O chefe retornou pesadamente a seu balcão e percebi, coisa estranha, 
que ele também estava mascarado, mas com um grosseiro papelão burlescamente pintado, imitando 
um rosto humano.
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o dono do bar, dois operários que ele desconfiava, em função 
da delicadeza de seus pés, serem mulheres, um militar, o único 
sem máscara, já se encontrava tão bêbado que nem prestava mais 
atenção ao que ocorria a sua volta. Entretanto, o que mais espantou 
o protagonista foi o fato de um guarda ali presente, uma garantia 
da segurança no local, ser apenas um boneco de cera. Como já 
vimos até aqui sobre as máscaras sociais nos contos de Jean Lorrain, 
era de se esperar que os mascarados contradissessem sua condição 
verdadeira, liberados que estavam das consequências de seus atos 
por se encontrarem incógnitos. 

A verdadeira revelação neste conto não era descobrir quem 
fingia ser o que não era, mas o que realmente haveria por baixo 
daquelas máscaras, não no sentido social, nem mesmo psicológico, 
mas existencial. E a resposta estava na sala seguinte, o salão de 
baile: num lugar que misturava igreja com cemitério e estábulo, 
personagens mascarados encontravam-se sentados em duas fileiras 
de coros, opostas uma à outra, atrás das quais havia espelhos 
que se refletiam uns aos outros. Como todos os mascarados se 
encontravam imóveis e não reagiam à presença do narrador, ele 
decide desmascará-los:

Je sentais ma raison sombrer dans l’épouvante; 
le surnaturel m’enveloppait: cette rigidité, 
le silence de tous ces êtres masqués! Quels 
étaient-ils? Une minute d’incertitude de plus, 
c’était la folie! Je n’y tenais plus et, d’une 
main crispée d’angoisse m’étant avancé vers 
un des masques, je soulevai brusquement sa 
cagoule [...] Horreur! il n’y avait rien. Mes 
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yeux hagards ne rencontraient que le creux 
du capuchon; la robe, le camail, étaient vides. 
Cet être qui vivait n’était qu’ombre et néant 
[...] Fou de terreur, j’arrachai la cagoule du 
masque assis dans la stalle voisine: le capuchon 
de velours vert était vide, vide le capuchon des 
autres masques assis le long des murs. Tous 
avaient des faces d’ombre, tous étaient du 
néant (LORRAIN, 1974, p.294-295)36

Por fim, o protagonista resolve remover seu próprio capuz 
para saber se ele próprio não existia, como os demais mascarados:

Si moi aussi j’étais semblable à eux, si moi 
aussi j’avais cessé d’exister, et si sous mon 
masque il n’y avait rien, rien que du néant! Je 
me précipitai vers une des glaces. Un être de 
songe s’y dressait devant moi, encapuchonné 
de vert sombre, couronné de lis noirs, masqué 
d’argent. Et ce masque était moi, car je 
reconnus mon geste dans la main qui soulevait 
la cagoule et, béant d’effroi, je poussai un 
grand cri, car il n’y avait rien sous le masque de 
toile argentée, rien dans l’ovale du capuchon, 
que le creux de l’étoffe arrondi sur le vide: 
j’étais mort et je... “- Et tu as encore bu de 
l’éther, grondait dans mon oreille la voix de 
De Jacquels. Singulière idée pour tromper 
ton ennui, en m’attendant”(LORRAIN, 1974, 
p.295)37

36 Senti minha razão ser encoberta pelo pavor; o sobrenatural me envolvia! Aquela rigidez, o 
silêncio de todos os seres mascarados! Quem eram eles? Um minuto de incerteza a mais e seria 
a loucura! Eu não me aguentava mais e com uma mão crispada de angústia, tendo avançado na 
direção de uma das máscaras, levantei bruscamente seu capuz [...] Horror! Não havia nada, nada. 
Meus olhos espavoridos encontraram apenas o oco do capote; o hábito, a camalha, estavam vazios. 
Aquele ser que vivia não era senão sombra e inexistência [...] Louco de terror, arranquei o capuz da 
máscara sentada na baia vizinha: o capote de veludo verde estava vazio, vazio o capote das outras 
máscaras sentadas ao longo das paredes. Todas tinham faces de sombra, todas eram inexistentes.

37 Se eu também fosse parecido com eles, se eu também tivesse deixado de existir, e se sob 
minha máscara não houvesse nada, nada senão inexistência! Eu me precipitei na direção de um dos 
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Nathalie Prince (2008) chama de aposiopese esse 
desaparecimento progressivo do texto que culmina com seu próprio 
apagamento, pois o invisível se torna visível por meio de um texto 
mutilado.

Le texte de l’image impossible se fait librement 
“texte-image” en disparaissant lui-même... Le 
thème de l’invisible et de l’effacement, a priori 
infigurable, trouve en cela sa plus belle expression 
dans le texte qui s’annule lui-même, le texte 
illisible, le texte qui se gomme, qui se biffe, qui 
se dé-dit, une manière de calligramme en creux, 
texte de la limite, qui prend sens au moment où 
il s’achève et disparaît. L’écriture de la disparition 
s’achève, somme toute très logiquement, par une 
disparition de l’écriture. (PRINCE, 2008, p.77)38.

Não estar sob sua própria máscara é também uma forma 
de ser a máscara e admitir a possibilidade – aterrorizante para 
os autores do decadentismo – de não haver uma essência, uma 
centelha vital, uma alma no corpo humano, de sermos apenas 
uma casca vazia que, após cessarem nossos processos vitais, 
desaparecemos para sempre. Admitir a inexistência do sobrenatural 
ou da magia seria negar um lugar privilegiado no mundo ao ser 
espelhos. Um ser de sonho se encontrava lá diante de mim, encapotado de verde escuro, coroado 
com lírios negros, mascarado de prata [...] E essa máscara era eu, pois reconheci meu gesto na mão 
que erguia o capuz e, escancarado de pavor, soltei um forte grito, pois não havia nada sob a máscara 
de pano prateado, nada no oval do capote, senão o oco do forro sobre o vazio: eu estava morto e eu...
— E você bebeu éter de novo, rosnava em meu ouvido a voz de De Jacquels. Singular ideia para 
enganar seu tédio ao me esperar.

38 O texto da imagem impossível se faz livremente ‘texto-imagem’ e acaba por desaparecer 
[...]. O tema do invisível e do apagamento, a priori infigurável, encontra nisso sua mais bela 
expressão no texto que anula a si mesmo, o texto ilegível, o texto que se apaga, que se desdiz, uma 
espécie de caligrama côncavo, texto do limite que ganha sentido no momento em que ele acaba e 
desaparece. A escrita do desaparecimento é acabada, no fim das contas muito logicamente, por um 
desaparecimento da escrita ‒ tradução do autor.
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humano, pois a existência de um ser supremo que o escolheu para 
reinar sobre a Terra pressupõe a existência de uma alma imortal, 
que é a parte divina da humanidade, e é também uma condição 
sobrenatural. Dessa forma, no retirar das máscaras, Jean Lorrain 
liga definitivamente os seres humanos às criaturas monstruosas que 
habitam o imaginário popular desde o início dos tempos.

cRiaTURaS SObRenaTURaiS

Embora não seja da alçada deste trabalho enveredar pelos 
caminhos da psicanálise, o trabalho de Jean Le Guennec (2002), em 
seu estudo sobre a literatura fantástica e os estados do inconsciente, 
aponta questões interessantes com relação à recorrência de seres 
sobrenaturais na narrativa fantástica e, em especial a figura do 
diabo, diluída, no decorrer do século XIX, no mal interior do 
ser humano. Segundo ele, o texto literário é instrumento de uma 
manipulação do imaginário justamente porque coloca em questão 
a supranatureza:

La croyance aux diables, aux sorcières, aux 
vampires et autres créatures de légendes, croyance 
unanimement partagée autrefois, apparaît, avec 
le recul, comme une psychose collective, une 
projection au dehors d’angoisses archaïques 
intolérables. Mais ce partage entre cet univers 
nocturne et le monde quotidien était jadis une 
croyance si générale que personne ne le remettait 
en cause [...] Ces formations de l’inconscient que 
sont les personnages du merveilleux ancestral 
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réapparaissent sous un jour entièrement inattendu 
[...] Le merveilleux est une forme de délire collectif 
qui a longtemps passé pour rendre compte du 
monde réel. Le XIXème siècle commence à 
s’apercevoir que les génies, les lutins, les gnomes 
et les fantômes n’appartiennent pas au monde 
réel, qu’ils ne sont peut-être que des métaphores 
des phénomènes psychiques qui existaient de tout 
temps dans l’esprit des humains [...]Cette relecture 
de la tradition fait du narrateur fantastique du 
XIXème siècle celui qui analyse la croyance naïve, 
lorsqu’il n’y cède pas à son tour. Et cet analyste 
d’un nouveau genre interprète comme une 
formation sinon de l’inconscient, du moins du 
psychisme humain, ce qui jadis était censé exister 
à l’extérieur; cet univers hostile où guettent des 
puissances immaîtrisées, ce monde-là est bien une 
production de l’inconscient. (LE GUENNEC, 
2002a, p.283-284)39

Independentemente de questões psicanalíticas, podemos 
extrair das afirmações de Le Guennec que o texto fantástico de fato 
interage com o imaginário do leitor e ganha significado por lidar com 
aquilo que culturalmente ele aprendeu a reconhecer como parte da 
realidade cotidiana: a existência de fenômenos inexplicáveis pelas 

39 A crença em diabos, bruxas, vampiros e outras criaturas lendárias, crença unanimemente 
compartilhada outrora, aparece, com o recuo, como uma psicose coletiva, uma projeção para fora de 
angústias arcaicas intoleráveis. Mas essa partilha entre esse universo noturno e o mundo cotidiano 
era antigamente uma crença tão generalizada que ninguém a contestaria [...] Essas formações do 
inconsciente que são os personagens do maravilhoso ancestral, reaparecem sob a luz do dia, um dia 
inteiramente inesperado. [...] O maravilhoso é uma forma de delírio coletivo que por muito tempo 
serviu para dar conta do mundo real. O século XIX começa a perceber que os gênios, os duendes, os 
gnomos e os fantasmas não pertencem ao mundo real, que talvez eles não passem de metáforas dos 
fenômenos psíquicos que desde sempre existiram na mente humana. [...] Essa releitura da tradição 
faz do narrador fantástico do século XIX aquele que analisa a crença ingênua na medida em que, 
por sua vez, não cede a ela. E esse analista de um novo gênero interpreta como uma formação senão 
do inconsciente, ao menos do psiquismo humano, aquilo que deveria ficar do lado de fora; esse 
universo hostil onde espreitam poderes incontroláveis é exatamente uma produção do inconsciente.
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leis naturais e que a vivência do dia a dia revela nos interstícios do 
sonho e da vigília. Não por acaso muitas das aparições nos contos 
de Jean Lorrain ocorrem quando o personagem “abaixa a guarda”, 
cedendo ao sono ou ao torpor de uma droga. Como já afirmado 
por Goya em um de seus quadros: “O sono da razão engendra 
monstros”.

Porém, como optamos aqui por uma abordagem sociocrítica, 
o vacilo da razão, segundo Jean Fabre, ocorre pela esquizofrenia 
prometeica, ou seja, a incapacidade de adotar seja o eixo horizontal 
da racionalidade, seja o eixo vertical do pensamento mágico para 
lidar com esses fenômenos. Por isso mesmo, trata-se, no caso 
de Jean Lorrain, aparentemente um cético no que diz respeito 
às questões do sobrenatural, de uma abordagem do natural – a 
hipocrisia da sociedade pretensamente civilizada e pacífica – por 
meio do sobrenatural. Trata-se do fantástico como uma linguagem, 
um código especial para transmitir uma mensagem subliminar:

Tout au long du XIXème siècle s’opère une prise de 
conscience de l’actualité du surnaturel. Les diables 
fantastiques attestent que l’inconscient, c’est 
bien le mal en nous, et non plus dans une autre 
dimension occulte. Mais cette prise de conscience 
du caractère trouble, incertain, polymorphe, de ce 
mal en nous ne le rend pas plus facile à définir. 
Et cette obscurité, cette ambiguïté, tendent 
constamment à rétablir la frontière mouvante qui 
sépare l’imaginaire psychologique de l’imaginaire 
fantastique. (LE GUENNEC, 2002a, p.283)40

40 Ao longo de todo o século XIX ocorre uma tomada de consciência sobre a atualidade do 
sobrenatural. Os diabos fantásticos atestam que o inconsciente é o mal que está em nós e não mais 
numa outra dimensão oculta. Mas essa tomada de consciência do caráter perturbador, incerto, 
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Fronteira que dificilmente será estabelecida – ao menos no que 
diz respeito à literatura fantástica. De forma muito parecida com a 
teoria de Fabre, Le Guennec conclui que a Ciência, a medicina e a 
literatura colaboram com o fato de o século XIX emergir de uma 
psicose milenar e que “La pensée magique reprend force et vigueur 
sitôt que l’homme est confronté à une situation qui le dépasse. Le 
récit fantastique réveille ces anciennes croyances qui ne demandent 
qu’à revenir. Il permet au lecteur de les laisser s’exprimer en lui, 
de s’emparer de lui tout comme autrefois.” (p.284)41, constituindo 
nisso uma forma de regressão deliberada ou senão, consentida.

Dessa forma, é preciso retomar a questão do leitor da 
narrativa fantástica o qual não poderia simplesmente estar 
suspendendo temporariamente sua descrença para apreciar estética 
e intelectualmente uma narrativa que apresenta indícios de 
ocorrências sobrenaturais numa realidade que não as comporta. 
Compreendemos o receio da crítica em geral de querer evitar 
uma vereda teológica ou mesmo folclórica, o desejo de constituir 
no estudo do fantástico um objeto autônomo de pesquisa, mas 
a realidade sociocultural que proporcionou seu surgimento no 
século XIX aponta para outro caminho. Sem as crenças, mesmo as 
religiosas, nem o maravilhoso, do qual o fantástico é tributário, ele 

polimorfo desse mal em nós não o torna mais fácil de definir. E essa obscuridade, essa ambiguidade, 
tendem constantemente a restabelecer a fronteira movediça que separa o imaginário psicológico do 
imaginário fantástico.

41 O pensamento mágico retoma força e vigor na medida em que o homem é confrontado com 
uma situação que o supera. O fantástico desperta antigas crenças que estão sempre à espera de 
voltar. Permite ao leitor deixá-las se expressar nele, de se apoderar dele como antigamente.
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jamais seria inteligível. E se a narrativa fantástica faz sentido para 
o leitor é porque algum recurso cognitivo se mobiliza de forma 
semelhante tanto para compreender o “sobrenatural da vida real” 
quanto o sobrenatural “inventado”.

Ao reciclar temas da Idade Média na era moderna, os autores 
estariam buscando um código acessível aos seus leitores para 
comunicar suas angústias e conflitos que, mesmo dadas as diferenças 
intelectuais e econômicas entre autores e leitores, são, guardadas as 
devidas proporções, as mesmas: como já comentado por Bozzetto e 
Huftier (2004), esses dramas e conflitos que colocariam em sintonia 
autores e leitores do fantástico seria a transformação historicamente 
muito abrupta entre uma vida calcada nas relações do neolítico e 
aquela imposta pela revolução industrial. O fantástico conseguiria 
então, ao reciclar temas e motivos da Idade Média (e às vezes até 
mais antigos), reconfortar a ambos por insinuar que aquele mundo 
em que a vida era mais simples, com relações de causa e efeito mais 
acessíveis, ainda existe – mesmo que numa outra dimensão.

Nas narrativas fantásticas de Jean Lorrain a recuperação 
dos valores (mágicos) antigos se manifesta tanto pelo recurso às 
lendas (Yeux glauques, L’ âme des ruines) quanto pela sua renovação 
(Lanterne magique, L’ égregore, Audelà, La main d’ombre e Prise des 

ténèbres). O recurso às lendas baseia-se, no caso dos dois contos 
citados, respectivamente a uma reunião de amigos que bebem, 
comem e contam histórias sobre uma atriz famosa (provavelmente 
um alter ego de Sarah Bernhardt) e de uma expedição em busca 
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de uma entidade lendária no sul da França. A renovação, como 
o próprio nome diz, parte tanto da analogia em relação aos 
comportamentos humanos que se parecem com o de criaturas 
lendárias que assolavam a humanidade no passado quanto do “novo 
sobrenatural”, produto das “ciências” ocultas e do espiritismo e que 
também faziam parte do entretenimento oferecido por anfitriões 
ricos aos seus convidados, como veremos em La main d’ombre.

O recurso a esses temas e motivos por parte de autores 
do decadentismo justificaria o rótulo de romantismo tardio e se 
desdobra em dois movimentos: i) O repúdio à modernidade e ii) a 
impotência da Ciência em explicar fenômenos considerados provas 
da existência de uma realidade paralela, inacessível por meios 
empíricos, mas que desde sempre interferiu na nossa realidade e 
era, desde os primórdios, incorretamente interpretada pelas mentes 
despreparadas de nossos ancestrais, conforme já apresentado 
segundo Stanislas de Guaïta.

Embora Lorrain crie personagens que contam histórias 
(Allitof, De Jacquels, De Romer – e mesmo um Jean sem sobrenome 
são os mais frequentes), são outros dois personagens que promovem 
a “transição” entre o fantástico romântico para o decadentista: 
André Forlster, eletricista, e Henri Tramsel, supostamente mágico 
ou médium. Há também um terceiro personagem, o jornalista 
Saintis, subnarrador do conto Au-delà, cuja crítica aos excessos 
do romantismo – excessos de formalismo, diga-se – conclui que 
sua exaustão era inevitável. Contudo, havia a esperança na nova 
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geração, a qual procurava enxergar além, mas cuja produção e visão 
eram ainda muito insipientes na época.

André Forlster não é eletricista por acaso: numa época em 
que a eletricidade ainda não era completamente conhecida do 
grande público nem totalmente controlável pelos cientistas, um 
eletricista era, desde o século XVIII, um mágico de rua que usava 
a eletricidade estática para fazer truques e entreter sua plateia. Esse 
personagem, mesmo não sendo um homem de Letras, como aparenta 
ser seu interlocutor e narrador do conto Lanterne magique (que já 
analisamos extensamente em PIERINI, 2015), contra-argumenta 
aos ataques de seu vizinho de poltrona durante o entreato da ópera 
Le sommeil de Faust, de Hector Berlioz, afirmando que o fantástico 
ainda estava vivo e que ele apenas tinha mudado de forma, que era 
preciso saber olhar:

Où avez-vous appris que nous ayons tué le 
Fantastique, et que ce cher seigneur ait disparu 
de nos mœurs! [...] Mais jamais, jamais à 
aucune époque, même au Moyen Age, où la 
mandragore chantait tous les minuits sous 
l’affreuse rosée dégouttant des gibets, jamais 
le Fantastique n’a fleuri, sinistre et terrifiant, 
comme dans la vie moderne! Mais nous 
marchons en pleine sorcellerie, le Fantastique 
nous entoure; pis, il nous envahit, nous étouffe 
et nous obsède, et il faut être aveugle ou bien 
de parti pris pour ne pas consentir à le voir 
[...]Si vous vouliez vous en donner quelque 
peu la peine, savez-vous qu’à part les gibets, 
les herbes onduleuses et les croix de cimetière, 
vous vous convaincriez, et très facilement, 
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que nous marchons en pleine vie moderne au 
milieu de damnés, spectres à tête humaine et 
autres épouvantements, que nous frôlons tous les 
jours des goules et des vampires; mais vous à qui 
je parle, vous comptez, je tiendrais le pari, trois 
ou quatre sorcières parmi vos connaissances. Je 
connais, moi, deux égrégores et je pourrais ici, 
dans cette salle du Châtelet, vous désigner et vous 
nommer plus de quinze personnes absolument 
défuntes, dont les cadavres ont l›aspect très vivant.
(LORRAIN, 1974, p.329-330)42

Os eventos e criaturas sobrenaturais do passado continuariam 
existindo, mas se apresentados como antigamente não seriam 
levados a sério pelo público. Dessa forma, era necessário procurá-
los nas novas formas que tomaram no mundo moderno.

No segundo conto em que Forlster aparece, L’ égregore, ele 
explica ao seu interlocutor e narrador – provavelmente o mesmo 
de Lanterne magique – durante mais uma sessão musical, dessa vez 
na casa da princesa de Narmoff, que eles estavam diante de duas 
egrégoras: o compositor, Hermann Barythine e a cantora, Annette 
Sarlys, condessa de Mercœur estariam usando seus poderes para 
drenar a energia vital do pianista, irmão da condessa, o também 
conde de Sarlys, Charles Bertrand de Vassenage.
42 Onde você ficou sabendo que nós matamos o Fantástico, e que esse caro senhor desapareceu 
de nossos costumes? Mas nunca, nunca em nenhuma época, mesmo na Idade Média, quando a 
mandrágora cantava todas as meias-noites sob o horroroso orvalho nojento dos cadafalsos, nunca 
o Fantástico floresceu, sinistro e aterrorizante como na vida moderna! Mas nós caminhamos em 
plena bruxaria, o Fantástico nos cerca; pior, ele nos invade, nos sufoca e nos obseda, e é preciso 
ser cego ou muito cabeça dura para não querer vê-lo [...] Se você se dispuser um pouco, saiba que 
fora as forcas, o mato ondulante e as cruzes de cemitério, você se convenceria, e muito facilmente, 
que nós caminhamos em plena vida moderna no meio de condenados, espectros de cara humana e 
outros horrores, que nós roçamos todos os dias papa-figos e vampiros; mas até você com quem estou 
falando, o senhor possui, e eu aposto, três ou quatro bruxas dentre suas conhecidas. Eu mesmo 
conheço duas egrégoras e poderia, aqui, nesta sala do Châtelet, designar e nomear mais de quinze 
pessoas absolutamente defuntas, cujos cadáveres têm o aspecto muito vivo.
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No dicionário do insólito e do fantástico de Bernard (1971) há 
quatro entradas para o termo egrégora: i) egrégora negra (influências 
psíquicas errantes), ii) Egrégoras (com inicial maiúscula, referentes 
à tradição rabínica da cabala, que vigiam a evolução humana), 
iii) egrégora de cemitério (feitas da soma das decomposições dos 
mortos) e iv) egrégoras mágicas (no plural, significando “alma 
coletiva”). Embora o termo “criação de egrégora”, ligado ao 
espiritismo, trate da fascinação e da influência sobre os fascinados, 
não há referência à drenagem da força vital de suas vítimas. Mesmo 
em consulta a dicionários não literários, não foram encontradas 
diferentes acepções. Dessa forma, podemos entender que Lorrain, 
ao colocar na explicação de Forlster que: “Elle pousse ordinairement 
dans le terreau de cimetière, a sa racine au cœur d’un bon cercueil; 
quant à la fleur, cela s’épanouit un peu partout en ce bas monde, 
au beau milieu de ce salon, par exemple, où nous en comptons 
deux.”(LORRAIN, 1974, p.337)43faz um amálgama das diferentes 
concepções e mais adiante complementa que:

Ne s’attaque qu’à son sexe... et tout 
différemment que la goule, 1’incube ou le 
vampire; leur œuvre maléficieuse, à ceux-là, 
s’explique d’elle-même; c’est sous leurs baisers, 
sous le feu maudit de leurs savantes caresses 
qu’ils font fondre, comme cire, la chair et la 
santé des vivants; leur alcôve est le creuset 
du diable. L’incube épuise et tue de voluptés 
sa maîtresse; le succube aspire et boit la vie 

43 Ela cresce normalmente no solo do cemitério, tem sua raiz bem no miolo de um caixão; 
quanto à flor, ela se esparrama mais ou menos por toda parte nesse mundo inferior, bem no meio 
deste salão onde, por exemplo, contam-se dois exemplares.
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de son amant; l’un et l’autre ont ici-bas pour 
complices et l’attraction des sexes et l’éternelle 
luxure. Mais l’Égrégore, oh! c’est tout autre 
chose: c’est l’insensible et délétère influence 
d’un être de ténèbres, d’un mort ou d’une 
morte s’installant auprès de vous sous l’aspect 
d’un vivant, s’insinuant dans votre vie et vos 
habitudes, s’immisçant dans votre cœur, dans 
vos admirations et y prenant une odieuse 
racine, vous soufflant de sa bouche damnée 
une passion fatale, une folie quelconque, folie 
d’artiste ou d’amateur, et d’étapes en étapes, 
sous son hallucinante et fascinante obsession, 
vous couchant un beau soir dans le froid d’une 
fosse...(LORRAIN, 1974, p.337)44

Podemos entender que mais uma vez ele faz uso de 
um processo de atualização da lenda antiga, atribuindo aos 
comportamentos secretos dos membros da alta-roda uma metáfora 
sobrenatural. Porém, como em outros contos, não basta apenas 
a metáfora ou a metonímia sobrenatural, o efeito de fantástico 
também está presente para atentar o leitor a observar mais 
atentamente sua realidade cotidiana. Como o narrador insistisse 
para que o eletricista desse provas do que falava, Forlster, à maneira 
dos cientistas modernos, elabora um experimento para comprovar 

44 Só ataca os do mesmo sexo. E bem diferente da gula, do íncubo, do vampiro. Sua obra 
maléfica, se explica por conta própria. É sob seus beijos, sob o fogo maldito de suas sábias carícias 
que derretem como cera a carne e a saúde dos vivos. Sua alcova é o caldeirão do diabo. O íncubo 
esgota e mata de volúpia sua amante; a súcubo aspira e bebe a vida de seu amante. Eles têm como 
cúmplices aqui embaixo a atração dos sexos e a eterna luxúria. Mas a Egrégora, ah, é outra coisa: é 
a insensível e deletéria influência de um ser das trevas, de um morto ou de uma morta que se instala 
junto de você sob o aspecto de um vivo, insinuando-se em sua vida e em seus costumes, imiscuindo-
se em seu coração, em suas admirações e nesse lugar fincando uma odiosa raiz, soprando com sua 
boca condenada uma paixão fatal, uma loucura qualquer, loucura de artista ou de amante, e passo 
a passo, sob sua alucinante e fascinante obsessão, abandonando você numa bela noite no frio de 
uma fossa...
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a existência das egrégoras, apostando com o narrador que diante 
das provas ele deveria definitivamente admitir a existência do 
sobrenatural no mundo moderno:

Allez demander, comme si rien n’était, au 
marquis de Sarlys ce que va chanter la comtesse de 
Mercœur. Allez, je vous expliquerai après.

J’allais le plus courtoisement possible m’enquérir 
auprès du piano de la prochaine romance de la 
comtesse: l’Adieu de Barythine, m’était répondu!

— Toujours du Barythine, souriait Forlster; 
maintenant je vais de ce pas aborder le jeune 
maître et, tout en le complimentant, insister sur 
la joie que m’a procurée certaine romance de lui, 
intitulée Éros. Si, après ces trois mots d’entretien 
que je veux bien d’ailleurs avoir devant vous, le 
marquis et la comtesse, après avoir annoncé 
l’Adieu et sans avoir eu de communication avec 
Barythine, exécutaient l’Éros, qu’en dirait votre 
incrédulité, Monsieur?

— Faites, je m’en rapporte à vous; inutile de vous 
suivre. (LORRAIN, 1974, p.340)45

De fato, ao invés de cantar O Adeus, a condessa, sem se 
comunicar com Barythine, canta Eros. Durante a performance, 
o narrador presta atenção em tudo o que Forlster lhe pede para 
observar e revela:

45 Vá perguntar, como quem não quer nada, ao marquês de Sarlys o que a condessa de Mercœur 
vai cantar. Vai, eu explico depois.
Fui o mais cortesmente possível me informar junto ao piano sobre a próxima romança da condessa: 
O Adeus, de Barythine, me responderam.
- De novo Barythine, sorria Forlster. Agora eu vou da mesma forma abordar o jovem mestre e, 
mesmo elogiando, insistir na alegria que me proporcionou certa romança dele, intitulada Eros. Se, 
depois dessas três palavras de conversa que pretendo ter em sua presença, o marquês e a condessa, 
depois de terem anunciado O Adeus e sem ter tido qualquer comunicação com Barythine, 
executarem Eros, o que você dirá de sua incredulidade, Senhor?
- Que seja, eu admito. Nem preciso ir com você.
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J’avais un soupir de soulagement, l’étrange 
vision avait cessé... Terrifiant cauchemar, tandis 
que la comtesse chantait comme fascinée par 
Barythine, j’avais cru voir distinctement et j’ai 
encore la conviction d’avoir vu la bouche de la 
chanteuse et celle de Barythine se renfler un peu 
et rougir, devenir écarlates, tandis que les lèvres 
de ce pauvre marquis blanchissaient, blêmissaient 
dans sa face tout à coup souffrante, blêmissaient, 
blanchissaient comme vidées de tout le sang 
dont se gonflaient celles des autres... La romance 
terminée, le phénomène cessait... mais j’avais bu 
tant de Château-Margot au dîner de la princesse 
ce soir-là. (LORRAIN, 1974, p.341-342)46

Assim, no conto L’ égregore, Jean Lorrain renova uma 
lenda popular medieval, um motivo (VAX, 1965), não apenas 
transportando-a para o fim do século XIX, mas demonstrando 
que essas criaturas nunca deixaram de existir, sempre estiveram 
entre nós, mas não são seres externos à mente humana: são parte 
dela. E mais do que isso, atribui à egrégora um novo significado 
até então desconhecido: a homossexualidade. Por fugir do escopo 
deste trabalho e constituir uma abordagem completa em si, não 
avançaremos na questão da sexualidade em Jean Lorrain. Portanto 
sugerimos o livro de Magda Ibrahim (2012), La nevrose de Jean 
Lorrain dans Histoires de masques, que se dedica fundamentalmente 
às influências da sexualidade do autor em alguns de seus contos.
46 Tive um suspiro de alívio, a estranha visão tinha acabado. Aterrorizante pesadelo, enquanto 
a condessa cantava como que fascinada por Barythine, eu acreditei ter visto distintamente e ainda 
tenho a convicção de ter visto a boca da cantora e a de Barythine se incharem um pouco e se 
avermelharem, tornarem-se escarlates, enquanto os lábios daquele pobre marquês empalideciam, 
embranqueciam em seu rosto repentinamente adoecido, embranqueciam, empalideciam como que 
esvaziados de todo o sangue do qual se alimentavam os dos outros... Com a romança terminada, 
o fenômeno cessava... Mas eu tinha bebido tanto Château-Margot no jantar da princesa naquela 
noite...
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inFlUÊnciaS cOnTempORâneaS

Os contos La main d’ombre e Prise des ténèbres são, a nosso 
ver, bastante significativos com relação à renovação da narrativa 
fantástica de língua francesa, bem como Au-delà, por apresentarem 
fenômenos de comunicação com o além ou ao menos por meio dele.

No conto Au-delà, Saintis, um jornalista inescrupuloso que 
produz profusamente, mas desrespeitando o código de ética do 
ofício, trai quase diariamente sua esposa convalescente, justificando 
suas ausências de casa com o excesso de trabalho. Alvo do desprezo 
do narrador que denuncia todos os seus crimes ao leitor, Saintis 
o encontra no parque e remexe nas revistas que aquele está lendo 
sentado em um banco. Após um pequeno constrangimento acerca 
do mea culpa feito por Saintis sobre suas noites de luxúria, ele 
comenta que os jovens escritores deveriam investir nos temas do 
além porque seria uma forma de recuperar o caminho do qual o 
romantismo se desviou:

Le romantisme, qui eut des envolées sublimes, s’est 
démodé par les oripeaux et le paillon, et pourtant 
il y a certainement autre chose... peut-être l’étude 
du mystère, de l’insaisissable et du pressenti qui 
nous entoure et toujours nous échappe...! mais ces 
frissons d’âme, ces frôlements du monde invisible, 
quelle littérature nous les rendra tangibles... Oh! 
savoir ce qu’il avait avant, ce qu’il y a au-delà. 
(LORRAIN, 1974, p.354)47

47 O romantismo, que teve voos sublimes, foi tirado de moda pelos ouropeis e pela lamela, e, no 
entanto, há certamente outra coisa... Talvez o estudo do mistério, do inapreensível e do pressentido 
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Para justificar seu conselho, ele relata sua própria experiência 
com o além: numa noite em que estava dormindo ao lado de uma 
prostituta num quarto de hotel qualquer, ele é tomado por um 
sentimento de nojo, desencadeado pela contemplação do corpo 
adormecido da mulher e pelo hálito putrefato que sua boca exalava. 
Ele se sente impregnado desse mesmo odor e abandona o hotel, 
parando num lugar onde pudesse comer e beber coisas fortes 
para sufocar o hálito nojento. Além disso, compra flores bastante 
aromáticas para neutralizar o cheiro que o assombrava. Ao chegar a 
casa no início da manhã, sua esposa desperta e pergunta se ele está 
bem, pois tinha o ouvido chamá-la às duas da manhã, exatamente 
à mesma hora em que ele despertou no hotel com a sensação ruim 
que o levou ao sentimento de culpa e de arrependimento.

Saintis retoma o verso lido na revista de jovens mais uma 
vez e continua insistindo que a saída para a literatura é acreditar 
nos jovens autores que muito em breve acabarão por decifrar as 
mensagens do além e encontrar um novo caminho para a arte: 
“Oui, je vous le disais, faisait-il en se levant et en posant son 
index sur la petite revue, ces jeunes ont henni dans le vent et flairé 
quelque chose... Il y a certainement une filière inexplorée dans 
l’inconnu, dans le frisson du monde de l’Au-delà.” (LORRAIN, 
1974, p.358)48.

que nos cerca e sempre nos escapa [...]! Mas esses arrepios da alma, esses roçares do mundo invisível, 
qual literatura no-los tornará tangíveis? Ah, saber o que havia antes, o que há no além.

48 Sim, como eu estava dizendo – ele disse ao se levantar, colocando o indicador na pequena 
revista – esses jovens relincharam ao vento e farejaram alguma coisa... Há certamente uma seara 
inexplorada no desconhecido, no arrepio do mundo do Além.
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Conforme estudado e reiterado até agora, o conto Au-delà 
coloca mais uma peça no intrincado jogo da renovação literária do 
fantástico. Dessa vez não recuperando um motivo ancestral e dando 
a ele um novo significado no mundo moderno, mas incorporando 
as novas teorias sobre o outro mundo, como as de Stanislas de 
Guaïta, Alan Kardec ou Helena Blavatsky. 

Os contos La main d’ombre e Prise des ténèbres são 
definitivamente narrativas fantásticas dentro das novas modalidades 
ocultistas da época. Segundo o próprio Lorrain, citado por 
Schneider (1985) em 1894:

La mode est au spiritisme, aux évocations de l’au-
delà, aux communications de l’invisible: Jules 
Bois et Papus, côté des mages blancs; Stanislas 
de Guaïta, côté des mages noirs, le Sâr Péladan, 
le seul mage éthopète et le dernier roman de 
Gilbert-Augustin Thierry, Le Masque, paru dans 
la Revue achèvent de déséquilibrer les cervelles en 
mal d’inconnu de nos plus délicates morphinées 
et de nos plus charmantes éthéromanes; M. Joris-
Karl Huysmans essaie d’oublier dans l’exclusive 
fréquentation des églises les cauchemars de Là-
bas; les contes et les nouvelles goûtées par les 
mondains sont ceux de Bernard Lazare, Paul 
Adam et Remy de Gourmont; il faut, sous peine 
de retarder, être hanté ou démoniaque et les 
gens tout à fait distingués vivent dans l’intimité 
d’un ou de plusieurs démons ou génies familiers, 
Asmodée, Astarté ou même Astaroth, le démon 
des digestions difficiles comme le prétendait hier 
un mauvais plaisant. (LORRAIN, J. 1902, p.19-20, 
Apud SCHNEIDER, 1985, p.288)49

49 A moda agora é o espiritismo, as invocações do além, das comunicações com o invisível: Jules 
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Não é então de se estranhar que a condessa de Orthyse, no 
conto La main d’ombre, após relatar ter vivido eventos sobrenaturais 
em sua infância, ofereça, como parte das atrações de seu jantar, 
tentativas de comunicação com os mortos por meio das mesas 
giratórias, o que não dá resultado. Henri Tramsel, acompanhado 
do narrador (não nomeado), Pierre de Lisse e Jacques, sugere, 
para que não se perca o clima, que pratiquem o jogo da “mão 
de sombra”, que consistia em invocar um espírito que escolheria 
um dos presentes para se comunicar e, ao perceber a presença do 
espírito (por meio de uma queda súbita na temperatura ambiente), 
o escolhido deveria ir até um palco improvisado e colocar a mão 
atrás de uma cortina onde apertaria a mão do espírito e com ele se 
comunicaria.

Após várias tentativas frustradas, Jacques, o pintor que não 
queria participar do jogo, levanta-se, anda até o ponto indicado 
por Tramsel, coloca a mão por trás da cortina e desmaia. Quando 
se recupera, recusa-se a fazer qualquer comentário sobre o assunto. 
Dias depois, quando visitado pelo narrador, ele conta ter visto o 
espírito da falecida mãe da condessa olhando para a filha, o que, 
segundo a crença popular, significava que ela morreria em breve:

Bois e Papus, do lado dos magos brancos; Stanislas de Guaïta, do lado dos negros, o SârPéladan, 
o único mago etopeta e o último romance de Gilbert-Augustin Thierry, Le Masque, publicado 
na Revue acabam de desequilibrar os cérebros incomodados com o desconhecido das nossas mais 
delicadas morfinadas e dos nossos mais encantadores eteromaníacos; Joris-Karl Huysmans tenta 
esquecer, frequentando somente igrejas, os pesadelos de Là-bas; os contos e novelas no gosto da 
alta-roda são os de Bernard Lazare, Paul Adam e Remy de Gourmont; é preciso, sob o risco de 
ficar para trás, ser assombrado ou endemoniado e as pessoas completamente distintas vivem na 
intimidade de um ou vários demônios ou gênios familiares, como Asmodeus, Astarte ou mesmo 
Astaroth, o demônio das digestões difíceis como o pretendia ontem um brincalhão de mau gosto.
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Tu as connu la mère de la marquise? me demandait-
il assez brusquement. N’allais-tu pas, enfant, chez 
elle  ?” Et sur ma réponse affirmative: “L’autre 
soir, quand j’ai eu cet éblouissement, place des 
États-Unis, lors de cette imprudente séance de 
spiritisme, j’ai effectivement vu quelque chose, 
mais je ne pouvais le dire sous peine d’effrayer, de 
frapper peut-être irrémédiablement quelqu’un. –
Et quoi? qu’as-tu vu? – Pendant qu’Henri Tramsel 
renouvelait l’expérience, une forme de femme 
(je crus d’abord à une fumée) m’est nettement 
apparue, appuyée sur la harpe. Empire que tu sais; 
elle était vêtue à la mode d’il y a cinq ou six ans 
et regardait fixement la marquise. – La marquise 
de Strada? – Elle-même, et tu sais ce que signifient 
ces longs regards de spectre attachés sur un être 
vivant? – Non. – C’est, à n’en pas douter, un signe 
de mort prochaine. (LORRAIN, 1974, p.406)50

Com seu talento, ele tinha pintado um retrato da senhora cujo 
espírito vira e, para seu espanto, descobre, por meio do narrador 
que aquela não era a mãe da condessa e sim a esposa anterior do 
conde que posteriormente se casou com ela. Quando o casamento foi 
anunciado, Jacques diz ao narrador ao saírem da recepção do noivado:

50 – Você conheceu a mãe da marquesa? – ele me perguntou bastante bruscamente. – Não é 
você que ia à casa dela com frequência? – respondi afirmativamente e ele prosseguiu – Naquela 
noite, quando eu desmaiei na casa da praça Estados Unidos, quando daquela imprudente sessão 
de espiritismo, eu efetivamente vi uma coisa, mas não podia dizer sob o risco de assustar, atingir 
talvez irremediavelmente a alguém.
– E daí, o que você viu?
– Enquanto Henri Tramsel recomeçava a experiência, uma forma de mulher (em princípio achei 
que era uma fumaça) apareceu-me nitidamente, apoiada na harpa [modelo] Império, como você 
sabe. Ela estava vestida como na moda de cinco ou seis anos atrás e olhava fixamente a marquesa.
– A marquesa de Strada?
– Ela mesma. E você sabe o que significam esses olhares demorados de espectro fixados num ser 
vivo?
– Não.
– Sem dúvida, um sinal de morte próxima.
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Il la tuera, me dit Jacques à peine dehors; le 
fantôme de l’autre, de la première comtesse 
d’Orthyse, était encore derrière elle aujourd’hui, 
et il la tuera là, d’un coup de revolver au cœur. 
As-tu vu les trois gouttes de sang de la rose? Ce 
ne sont pas là des hasards. (LORRAIN, 1974, 
p.407)51

Com um sentimento de impotência diante das circunstâncias, 
lamentam não terem podido impedir o assassinato. 

O conto Proie des ténèbres é a continuação de La main d’ombre, 
no qual Henri Tramsel é encontrado por sua mãe dormindo por 
quatro dias seguidos e, após a impossibilidade de ser despertado 
por médicos, ela investiga os fatos da noite anterior a este sono e 
conclui:

Le sommeil d’Henri confinait au mystère, sinon 
au maléfice. Sa dernière soirée, passée chez la 
marquise, Tramsel l’avait employée à prendre et 
à quitter un siège de médium autour d’une table 
tournante: en présence et sous la direction de 
Marcius de Gorre, le thaumaturge bien connu, 
les esprits avaient ce soir-là daigné se manifester 
chez la marquise, les tables avaient parlé, des 
souffles de chaleur à la fois soyeux et doux avaient 
caressé des fronts, des noms de démons connus, 
comme Belzébuth et Belphégor, avaient été épelés 
par des pieds de guéridon épileptique; Tramsel, 
très surexcité, déclaré par le mage lui-même un 
centre de force nerveuse très sensible à l’action 
des esprits, était demeuré un des derniers dans les 
salons de la marquise. L’action réflexe de l’invisible 

51 Ele a matará – disse-me Jacques assim que saímos – O fantasma da outra, da primeira condessa 
de Orthyse, ainda estava atrás dela hoje e ele a matará lá, com um tiro de revólver no coração. Você 
viu as três gotas de sangue da rosa? Não são obra do acaso.
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se continuait chez son fils: d’où ce sommeil 
incoercible, cela sautait aux yeux maintenant. 
(LORRAIN, 1974, p.410)52

Um telegrama é enviado para o taumaturgo, o doutor Marcius 
de Gorre, que estava presente durante a sessão e reconheceu em 
Tramsel um médium. Ao chegar à casa dos Tramsel, de Gorre se 
aborrece por não ter sido chamado antes:

Je l’avais prévu, disait-il à la mère, votre fils est la 
proie des démons assyriens; les esprits de la nuit le 
possèdent. Sentez-vous cette odeur? C’est celle du 
désert, celle des mornes solitudes de Babylone et 
de Ninive. Hé bien! c’est là le parfum des esprits 
d’Assur, celui qui fait râler les hyènes et les chacals 
en rut au milieu des décombres et des fûts de 
colonnes des villes mortes [...] Que ne m’avez-vous 
prévenu plus tôt, docteur? Vous voyez bien que 
nous avons affaire ici à un sommeil magnétique. 
(LORRAIN, 1974, p.410-411)53

Sendo Lorrain leitor de Poe, a ligação com Os fatos no caso 

do senhor Waldemar é evidente. Porém, diferentemente do conto 
de Poe, o magnetizado está vivo. O termo magnetismo usado na 

52 O sono de Henri era confinado ao mistério, senão ao malefício. Na noite anterior, passada na 
casa da marquesa, Tramsel assumia e deixava o posto de médium ao redor de uma mesa giratória: 
na presença e sob a direção de Marcius de Gorre, o famoso taumaturgo, os espíritos tinham naquela 
noite resolvido se manifestar na casa da marquesa. As mesas tinham falado, hálitos de calor ao 
mesmo tempo sedosos e suaves tinham acariciado as frontes, nomes de demônios conhecidos como 
Belzebu e Belfegor tinham sido soletrados pelos pés de uma mesinha epilética. Tramsel, muito 
superexcitado, foi considerado pelo próprio mago um centro de força nervosa muito sensível à ação 
dos espíritos, tinha sido um dos últimos a sair do salão da marquesa [...] A ação reflexa do invisível 
continuava em seu filho: por isso esse sono incoercível, isso saltava aos olhos agora.

53 Eu já sabia – disse ele à mãe – seu filho está refém dos demônios assírios. Estão sentindo esse 
odor? É o do deserto, o das mornas solidões da Babilônia e de Nínive. Pois bem! Este é o perfume 
dos espíritos de Assur, aquele que faz estertorar as hienas e os chacais no cio em meio aos escombros 
e fustes de colunas das cidades mortas [...] Por que não me chamaram antes, doutor? Vocês sabem 
muito bem que temos aqui um caso de sono magnético.
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época para se referir a estados mentais ou de saúde nada tinha a ver 
com os ímãs usados para atrair metais senão como analogia. Como 
podemos ver tanto em Bernard (1971) quanto em Chertok (1989), 
trata-se do mesmerismo, prática já consagrada na Antiguidade, mas 
que a partir de Franz Anton Mesmer ganha maior impulso no mundo 
Ocidental. Segundo os autores, o mesmerismo ou magnetismo 
animal é o controle sobre um fluido universal que, analogamente 
ao campo magnético da Terra, influencia nas condições físicas e 
mentais das pessoas se ele estiver em desequilíbrio. O objetivo do 
magnetizador seria, portanto, equilibrar o fluxo desse fluido no 
corpo dos enfermos e assim, curá-los.

As sessões de mesmerismo muitas vezes se assemelhavam às de 
rituais como este protagonizada pelo Doutor de Gorre. Assim como 
em várias narrativas da época, Lorrain mais uma vez se apropria do 
espírito da época e das teorias (hoje sabemos) pseudocientíficas, 
mas que nos legaram uma técnica efetiva, embora ainda possuidora  
de aura misteriosa, que é a hipnose. Entretanto, Lorrain, como 
já notamos em outros de seus contos, não apenas se apropria da 
matéria-prima mágica ou pseudocientífica de seu tempo como 
também interfere nela de forma criativa para produzir uma 
renovação literária do fantástico. E juntamente com o tema do 
magnetismo é preciso tratar do motivo do magnetizador, neste 
caso, o médico sobrenatural ou cientista louco.

O caso do Doutor Gorre remete ao que vários críticos e teóricos 
do fantástico chamam de cientista louco. Em Le Guennec (2002b)  
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é dedicado um capítulo inteiro à figura do médico nos contos 
fantásticos do século XIX, no qual se apontam suas principais 
características:

Le XIX ème siècle connaît des maladies 
nouvelles, ou plutôt des maladies qu›on ne 
soignait pas jusqu›alors, ou qu›on ne considérait 
tout simplement pas comme relevant de la 
médecine. Face à ces nouvelles maladies, il faut 
un médecin nouveau. Or la littérature fantastique 
invente un nouveau type de thérapeute, qui 
ne ressemble en rien, ou presque en rien, à ses 
confrères de la littérature réaliste. Ces nouveaux 
médecins qui apparaissent pour soigner des 
maladies inexplicables sont les médecins des temps 
modernes. Ils interviennent quand la médecine est 
prise en défaut et que tous les remèdes ont échoué. 
Ce sont des personnages aussi inattendus que 
considérables. La fiction les peint sous des traits 
originaux, bizarres, excentriques, personnages 
composites, hybrides de mages et de médecins, 
d›alchimistes et de devins, parfois aussi – il 
faut le dire – de charlatans. (LE GUENNEC, 
2002, p.165)54

Embora o aspecto externo do “novo médico” chame a 
atenção, também é de se notar seus talentos diversos, a imensidão e 
a variedade da sua cultura a qual “Déborde de beaucoup le domaine 
de la médecine traditionnelle, et ne dédaigne pas de se frotter aux 

54 O século XIX conhece novas doenças, ou antes, doenças com as quais não se preocupavam 
até então ou que simplesmente não tinham a ver com a medicina. Frente a essas novas doenças, é 
preciso um novo médico. Ora, a literatura fantástica inventa um novo tipo de terapeuta que não se 
parece em nada, ou quase nada, com seus confrades da literatura realista. Esses novos médicos que 
aparecem para cuidar de doenças inexplicáveis são os médicos dos tempos modernos. Eles intervêm 
quando a medicina é pega desprevenida e todos os remédios fracassaram. A ficção os pinta sob 
traços originais, bizarros, excêntricos, personagens compósitos, híbridos de magos e de médicos, de 
alquimistas e de adivinhos, às vezes também – é preciso admitir – de charlatães.
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problèmes de la surnature comme le vampirisme ou la possession.” 
(LE GUENNEC, 2002b, p.165)55. Assim, sobrenatural e medicinal 
combinam-se e, curiosamente, criam um personagem que abandona 
todos os seus compromissos para atender a um único paciente. Esse 
médico que se serve tanto da Ciência (ainda que de forma um tanto 
confusa e misteriosa) e da magia, inspira ao mesmo tempo temor, 
confiança e, como é de se esperar, desconfiança.

O quarto é preparado para um ritual ocultista e o próprio 
de Gorre usa sobre o peito uma placa incrustada de pedras 
mágicas, lembrando a imagem já clássica de Aarão. Segundo de 
Gorre, basta fixar a visão que obseda Tramsel para que ele seja 
libertado. Enquanto de Gorre realiza o encanto, Tramsel, com voz 
alterada, narra uma sequência de eventos desconexos, típicos de 
um delírio, uma mistura de memórias, referências a obras de arte, 
personalidades da época e lugares da moda. Sua mãe, madame 
Tramsel, é incumbida pelo médico de anotar cada detalhe do 
que diz seu filho (ou o espírito em posse de seu corpo). Por fim, 
a imagem de uma aranha com a figura de uma caveira estampada 
nas costas é descrita. Tramsel pede que a expulsem antes de saírem 
ou ela virá matá-lo. Narrando a aproximação da aranha e sua fatal 
ferroada, Tramsel desperta, gritando. Com o enfermo curado, e 
para que o ritual tenha sua efetividade garantida, é preciso manter 
velas e círios acesos durante a noite toda.

55 Extrapola em muito o domínio da medicina tradicional e não foge do confronto com os 
problemas da supranatureza como o vampirismo ou a possessão.
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Ocorrida essa mistura de ciência e magia na prática do 
Doutor de Gorre, podemos entender, segundo Bozzetto e Huftier 
(2004) a lógica desse ofício:

Le médecin devient le symbole d’un besoin de 
contrôle face à la réification et la superstition, 
symbole aussi de l’hégémonie citadine, parcours 
obligatoire pour espérer atteindre le savoir. 
Le médecin devient le point convergent vers 
lequel se portent les aspirations et interrogations 
petites bourgeoises. Il quintessencie le paradoxe 
d’une société qui a besoin d’une immanence 
et parallèlement se construit des limites: il 
pointe l’horizon de la connaissance qui se fait 
inlassablement rogner par la nomenclature et 
l’indexation, il s’inscrit dans une société qui 
fomente ses révolutions et fournit conjointement 
les barricades pour les contenir. (BOZZETTO e 
HUFTIER, 2004, p.165)56

De fato, a presença do médico sobrenatural ou cientista 
louco acaba por impedir que uma narrativa seja entendida como 
fantástica justamente pelas explicações que ele dá aos fenômenos 
vividos pelos personagens, bem como conhece os meios para lidar 
com eles. Entretanto, estamos analisando contos de um período 
em que novos caminhos se abriam para diversas direções e os 
autores estão buscando novos meios de induzir seus leitores a uma 
possibilidade sobrenatural. Como já comentamos, o leitor sabe que 
56 O médico se torna o símbolo de uma necessidade de controle frente à reificação e à superstição, 
símbolo também da hegemonia citadina, percurso obrigatório para ter a esperança de atingir o 
saber. O médico se torna o ponto convergente no qual recaem as aspirações e as interrogações 
pequeno-burguesas. Ele quintessência o paradoxo de uma sociedade que tem a necessidade de uma 
imanência e paralelamente constrói limites para si: ele aponta o horizonte do conhecimento que se 
faz incansavelmente limitar pela nomenclatura e a indexação, ele se inscreve numa sociedade que 
fomenta suas revoluções e fornece conjuntamente as barricadas para contê-las.
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se trata de uma narrativa de ficção, mas é perfeitamente natural 
que os acontecimentos da narrativa reiterem ou reorientem seu 
imaginário: numa época de descrença, essas narrativas de ficção 
podem devolver ao público a esperança de uma vida melhor ao 
acreditar haver forças que o homem não pode controlar.

E é disso que se trata, de contar histórias. Trata-se de uma 
técnica narrativa muito comum nessa época colocar distintos 
cavalheiros, ricos, instruídos, viajados em cena para compartilhar 
histórias inacreditáveis que lhes ocorreram.

cOnTadOReS de HiSTóRiaS

Dos contos fantásticos de Jean Lorrain, alguns deles recorrem 
a uma narrativa enquadrada, ou seja, uma narrativa dentro de 
outra. Elas podem ocorrer porque um grupo de personagens 
(normalmente homens) está reunido para jantar, beber ou jogar 
ou porque algum deles está lendo algum livro. Nos contos Le 

double e Nuit de janvier, o protagonista e narrador está lendo 
respectivamente livros de Hans Christian Andersen e Hoffmann. 
No conto Une nuit trouble é um poema de Rodenbach que dá o 
desencadeamento da conversa que se desenvolve para a narração de 
um caso sobrenatural. Há também o caso de Mauvais gîte em que o 
jogo de cartas é interrompido para que os participantes se inteirem 
dos fatos acerca de Serge Allitof, mas os casos mais especiais são Les 

yeux glauques e Nuit de janvier.
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Em Les yeux glauques, um grupo de cavalheiros ricos fumam e 
conversam num clube sobre Nelly Forah57 de maneira desrespeitosa. 
Michel Stourdof, russo e amigo pessoal do atual amante de Nelly, 
manifesta-se perguntando se alguém deles já tinha visto os olhos 
dela. O marquês de Nor-Saluces responde que ela está sempre 
envolta em véus e é impossível vê-los. Stourdof os descreve:

Ses yeux, mais ils sont bleus, d’un bleu-vert un peu 
pâle. La mer, quand elle est grosse et moutonne, 
a cette teinte de bleu, un bleu un peu verdâtre. 
Baudry, votre grand peintre, avait cette teinte de 
bleu quand il peignait les vagues, ces vagues où il 
met, ruisselants d’écume, des corps de femmes si 
savoureusement blancs. Nous aimons beaucoup sa 
peinture en Russie. Nelly avait ces yeux [...] Mais 
ces yeux, voyez-vous, ils ont maintenant autre 
chose, un charme à eux, comme un pouvoir que 
vous autres Français bravez probablement, mais 
dont les hommes de mon pays seront toujours 
esclaves. Nelly Forah n’est plus très jeune, mais 
elle peut impunément vieillir. Tant qu’elle aura 
ces yeux, tous les hommes du Nord, tous les êtres 
de passion et de rêve, Slaves ou Danois, Suédois 
ou Russes, tous, tous l’aimeront... [...] Les yeux de 
Nelly ont le philtre suprême, le philtre de la mort, 
l’attraction du Néant; c’est le charme d’oubli qui 
dort en son regard et, étant l’endormeuse, elle 
est par excellence la maîtresse adorée, car elle est 
magicienne, et cela n’est point parce que son œil 
est bleu, couleur du rêve, du ciel et de 1’Océan: 
cela est quelque chose, certes, et sans cette couleur 
primordiale et céleste, les prunelles de Nelly 
ne posséderaient pas ce qui vit et songe en elles 
maintenant; mais elles ont plus: il y persiste le 

57 Thibaut d’Anthonay, em sua biografia de Jean Lorrain afirma ser este um pseudônimo de 
Sarah Bernhardt nas narrativas deste autor.
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regard d’adieu d’une agonie, il y pleure et survit 
la prière d’amour éternellement jeune d’un amant 
mort en la regardant [...] Une légende de mon 
pays veut que l’âme de l’amant mort en regardant 
sa maîtresse revive dans les yeux de celle-ci, et 
lui donne l’éternelle jeunesse dans les désirs des 
autres hommes: être toujours désirée, c’est ne 
jamais vieillir. (LORRAIN, 1974, p.347)58

A mulher fatal é um tema recorrente não apenas no 
decadentismo em geral, mas na obra de Jean Lorrain também. 
Várias são as referências a Salomé e mulheres que, ocultas sob 
pseudônimos e outros disfarces, também controlam, possuem e 
arruínam os homens que cruzam seu caminho. Muitas criaturas 
sobrenaturais são citadas e atribuídas à figura feminina, além de 
várias referências a personagens mitológicos ou lendários como 
Lorelei, Viviane, Melusina, as nerêiades e as sílfides.

O caso de Nelly, no entanto, é mais significativo, pois ela é 
um personagem recorrente nas narrativas de Lorrain e, tendo sido 
criada a partir de Sarah Bernhart, podemos entender que o autor 
58 Seus olhos são azuis, de um azul-verde um pouco pálido. O mar, quando está agitado e 
espuma, tem esse tom de azul, um azul um pouco esverdeado. Baudry, seu grande pintor, usava esse 
tom de azul quando ele pintava as ondas, essas ondas onde ele coloca, transbordando de espuma, 
corpos de mulheres tão saborosamente brancas. Nós apreciamos muito sua pintura na Rússia. 
Nelly tinha esses olhos [...] Mas esses olhos, vejam, eles possuem agora outra coisa, um encanto 
deles, como um poder que vocês franceses provavelmente encaram, mas do qual os homens do meu 
país serão sempre escravos. Nelly Forah não é mais jovem, mas ela pode envelhecer impunemente. 
Enquanto ela tiver esses olhos, todos os homens do norte, todos os seres de paixão e de sonho, 
eslavos ou dinamarqueses, suecos ou russos, todos, todos a amarão [...] Os olhos de Nelly têm o 
filtro supremo, o filtro da morte, a atração do Inexistir; é o encanto do esquecimento que dorme em 
seu olhar e, sendo a adormecedora, ela é por excelência a amante adorada, pois ela é mágica, e isso 
não por seu olho ser azul, cor do sonho, do céu e do Oceano: isso é alguma coisa, claro, e sem essa 
cor primordial e celeste, as íris de Nelly não possuiriam o que vive e sonha neles agora; mas elas 
são mais: persiste neles o olhar de adeus, de uma agonia, neles chora e sobrevive a prece de amor 
eternamente jovem de um amante morto que a olha [...] Uma lenda de meu país diz que a alma do 
amante morto ao olhar sua amada revive nos olhos dela e lhe dá a eterna juventude nos desejos de 
outros homens: ser sempre desejada é nunca mais envelhecer.
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cria uma lenda dentro de outra lenda porque Sarah era a maior atriz 
de seu tempo e, pelo seu caráter empreendedor e talento nos palcos, 
estava além da conquista de homens comuns. A partir de uma lenda 
viva, Lorrain cria um personagem de poder sobrenatural, capaz de 
viver eternamente jovem por ter colocado em prática, durante um 
passeio de barco na Itália, uma lenda ancestral: com seu antigo 
amante, o também russo Serge Streganof, acompanhando a nado 
suas remadas, Nelly teria deixado-o morrer, fixando seu olhar nos 
olhos dele para comprovar a veracidade da lenda contada pelo 
próprio Streganof. Os cavalheiros querem saber em que Stourdof 
se baseia para ter tanta certeza de que foi isso mesmo o que teria 
acontecido, a que ele responde que o olhar de seu amigo Serge 
estava no olhar de Nelly. Atônitos, os franceses querem saber se 
Nelly teria herdado algum bem ou valor de Streganof, e Stourdof 
replica: “Oh! Ce serait bien vulgaire alors! Vous calomniez Nelly, 
et puis, il ne faut pas faire mentir les légendes.”(LORRAIN, 1974, 
p.349)59.

Outro aspecto interessante dos traços decadentistas da 
narrativa fantástica de Jean Lorrain é que diferentemente de muitas 
incursões dos românticos por terras muito distantes como Índia, 
China, Egito, Arábia, ele traz para dentro da Europa o território 
das lendas e objetos mágicos – Nelly ganha sua juventude eterna na 
ilha de Capri; a lenda contada por Stourdof vem da Rússia e demais 
países nórdicos, ou o caso de Réclamation posthume, em que a cabeça 
59 Ah, isso seria muito vulgar, portanto! Vocês estão caluniando Nelly e, além disso, não se 
devem desmentir as lendas.
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decepada é uma criação pessoal do narrador, contemporânea a 
ele. É como se Lorrain realizasse o que está proposto em Lanterne 

magique: a era do fantástico é o presente e seu lugar é dentro das 
pessoas, não num passado remoto nem em uma localidade perdida. 
É o que significam, a nosso ver, essas histórias dentro de histórias, 
as lendas e os mitos, as crenças e as superstições sendo construídas 
ao mesmo tempo em que ocorrem os fatos que lhes dão origem e 
justamente por serem simultâneas à narração, ganham credibilidade 
e combatem, dessa forma, o desencanto de sua época.

A outra narrativa sobre contadores de histórias, Nuit de 

janvier, nasce da interrupção de uma leitura, assim como Le double 
ou Au-delà. Porém, diferentemente do primeiro e semelhante 
ao segundo, a leitura é o elemento que desencadeia a narrativa 
enquadrada. Como anteriormente visto, ao encontrar o narrador 
e protagonista lendo no banco da praça, Saintis interrompe sua 
leitura, toma a revista de seu interlocutor e, ao deparar-se com 
um verso significativo escrito por um jovem poeta, parte dele 
para contar sobre uma noite em que se viu às voltas com forças 
sobrenaturais.

No caso de Nuit de janvier, temos dois autores em pontos 
opostos da narrativa: inicialmente Hoffmann e, ao final, o marquês 
de Sade. No início, o leitor adentrando o mundo da ficção; no final, 
o mundo da ficção invadindo o mundo real. Jean, o protagonista 
e narrador, acomoda-se na biblioteca de seu amigo Guilloury e 
encontra um volume de contos de Hoffmann e é surpreendido pelo 
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dono da casa em meio à leitura “J’crois qu’vous y prenez goût, aux 
histoires fantastiques!” (LORRAIN, 1974, p.373)60, a que Jean 
responde gostar sim e até mesmo se gabar disso. Esse pequeno 
diálogo pode nos permitir inferir que o gosto pelo fantástico não 
fosse tão bem visto entre os homens de erudição, diferentemente 
dos “causos” contados durante suas reuniões, pois o livro, sua posse 
e sua leitura, são uma prova de seu apreço por esse tipo de narrativa, 
uma demonstração de posicionamento diante de obras destinadas 
ao público em geral e não a uma elite intelectual.

Jean se propõe mesmo a comprar o livro de Guilloury, mas 
este se recusa alegando se tratar de uma tradução inencontrável. 
Entretanto, Jean é autorizado a frequentar a casa do amigo para 
lê-lo toda vez que quisesse. Em seguida, começam a discutir sobre 
algumas das narrativas de Hoffmann que apresentam os efeitos de 
fantástico e passam ao processo criativo:

― Ah! ce Docteur Cinabre, quel chef-d’œuvre! 
quel imprévu dans le fantastique! Cet Hoffmann 
est le vrai maître du cauchemar. Un mot, un détail 
dans l’histoire la plus simple, la plus naturelle et, 
boum! c’est comme le coup de gong de la folie; on 
perd pied et on tombe dans le surnaturel. Ainsi 
cette autruche du Docteur Cinabre venant ouvrir 
la porte et introduisant froidement chez son 
maitre l’ahurissement des visiteurs, moi je trouve 
cela tout bêtement merveilleux.

― Et que vous avez raison, monsieur Jean! En fait 
de cauchemar, cela est du plus fin et du meilleur, 
mais il n’y a pas besoin d’aller chercher si loin pour 

60 Pelo visto você gosta mesmo dessas histórias fantásticas!
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trouver de l’étrange et du surnaturel. Ce buveur 
de chopes qu’était Hoffmann était servi par la plus 
belle imagination, j’vous le concède, mais il était 
aussi bien aidé par les circonstances. Dans le décor 
enfumé de ces vieilles brasseries d’Heidelberg, au 
milieu de toutes ces figures quasi grimaçantes de 
conseillers à perruques, vêtus à la mode du siècle 
dernier, les effarantes silhouettes de l’Orfèvre et 
de l’Homme au sable s’imposaient presque à ses 
yeux hallucinés. Hoffmann était grand buveur, 
vous l’savez, plus grand fumeur encore, et nul 
doute que la nuit, à la sortie des brasseries où il 
s’attardait, le cerveau brouillé de fumée de tabac et 
de bière anglaise, il n’ait fait les plus mystérieuses 
rencontres par ces rues moyenâgeuses et quasi 
fantastiques de Spandau et d’Heidelberg. Avez-
vous remarqué avec quelle espèce de hantise, dans 
la plupart de ses contes, il revient à ces scènes 
nocturnes d’auberges? C’est toujours là que ses 
héros rencontrent les équivoques personnages à 
transformations subites, qui désormais s’attachent 
à leurs pas et ne le quittent plus (LORRAIN, 
1974, p.374-375)61

61 – Ah, esse Doutor Cinábrio, que obra-prima! Que imprevisto no fantástico! Esse Hoffmann é 
o verdadeiro mestre do pesadelo. Uma palavra, um detalhe na história mais simples, mais natural, e 
bong! É como o toque do gongo da loucura. Perdemos o pé e caímos no sobrenatural. Assim como 
essa avestruz do Doutor Cinábrio vindo abrir a porta e introduzindo friamente na casa de seu mestre 
o assombro dos visitantes, eu acho isso bestialmente maravilhoso.
– E você tem razão, senhor Jean. Em termos de pesadelo, esse é do mais fino e do melhor, mas não 
é preciso ir tão longe para encontrar o estranho e o sobrenatural. Esse bebedor de chopes que era 
Hoffmann era servido pela mais bela imaginação, concordo, mas ele era também ajudado pelas 
circunstâncias. No cenário enfumaçado daquelas velhas cervejarias de Heidelberg, no meio de 
todas aquelas figuras quase caricaturais de conselheiros de perucas, vestidos à moda do século 
passado, as assustadoras silhuetas do Ourives e do Homem da areia praticamente se impunham 
a seus olhos alucinados. Hoffmann era um grande bebedor, sabe, mas maior fumante ainda, e 
ninguém duvida que à noite, na saída das cervejarias onde ele ficava até tarde com o cérebro túrbido 
de fumaça de tabaco e de cerveja inglesa, não tenha presenciado os mais misteriosos encontros 
por aquelas ruas medievais e quase fantásticas de Spandau e de Heidelberg. Já percebeu com que 
espécie de assombração, na maioria de seus contos, ele remete àquelas cenas noturnas de albergues? 
É sempre aí que seus heróis encontram equívocos personagens de transformações súbitas, que dali 
em diante grudam em seus passos e não os deixam mais.
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Evidentemente o uso da bebida alcoólica em combinação 
com o tabaco não produziria o mesmo efeito do éter ou outras 
substâncias que, conforme vimos em trechos extraídos de Milner 
(2000), alteravam a percepção dos autores que, por sua vez, buscavam 
construir uma nova realidade a partir daquela que vivenciavam ou 
revelar aquela oculta por trás da fachada civilizada, mas Guilloury 
basicamente elabora uma sociocrítica avant la lettre: o estado 
mental do autor, sua formação intelectual aliado às suas inclinações 
ideológicas, interagindo com seu meio ambiente sociocultural para 
produzir literatura. Nesse conto, Jean Lorrain faz exatamente o que 
comenta Mellier (1999 e 2001): o fantástico se refere naturalmente 
a outras obras fantásticas, seja para, discursivamente, apontar seus 
pontos de convergência, seja para negá-los assim como também 
revela seus próprios mecanismos de funcionamento e se inscrever 
como obra de ficção que, embora verossímil, não se pretende real.

No movimento seguinte da narrativa, Guilloury explica que 
tais eventos não ocorriam apenas na Heidelberg de ruas medievais 
de um século atrás: a Paris moderna, de ruas traçadas à régua e 
iluminadas por gás e eletricidade também ocultava seus monstros. 
Mais do que isso, segundo Bozzetto e Huftier (2004), quanto mais 
luz irradiada, mais sombra pode ser projetada. E o proprietário 
dos Contos de Hoffmann conta sua história de como teve uma 
experiência sobrenatural ao sair de um jantar com velhos amigos e 
companheiros da burguesia comercial após várias rodadas de vinho. 
Como era uma da manhã, não havia mais omnibus (transporte 
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público semelhante à jardineira) nem trens para voltar para casa, 
ele teve de pegar uma carruagem. Esta, porém, teve de parar na 
metade do caminho por problemas com o cavalo e, não desejando 
dormir no coche, sai a caminhar em meio à neve, surpreendido 
com o silêncio da rua e a solidão das janelas e portas fechadas até 
que avista um casarão estilo Luís XVI:

Je marquais le pas en marchant pour me réchauffer, 
quand me voilà tout à coup devant un pavillon 
aux fenêtres violemment éclairées : un pavillon 
Louis XVI à deux étages enclavé de grands murs, 
le rez-de-chaussée exhaussé d’un sous-sol avec des 
balcons de fer ouvragé à ses portes-fenêtres, une 
vraie petite maison de fermier général, surgie tout 
à coup devant moi sur le quai. Drôle de maison! Je 
ne l’avais jamais remarquée en plein jour. Étais-je 
seulement sûr de l’avoir jamais vue? (LORRAIN, 
1974, p.378)62

A descrição desse casarão é muito semelhante àquela da 
caserna do conto La chambre close, até mesmo com referência 
ao estilo real (Luís XIII). Nos contos Mauvais gîte e Nuit de 

veille também há descrições da face exterior dos edifícios que 
remetem à escuridão, silêncio, frio e solidão: personagens isolados, 
abandonados à própria sorte diante de um intervalo crepuscular 
no qual algo sinistro, mórbido, cruel ou sobrenatural ocorrerá.  
De certa forma, esse isolamento também ocorre após o contato com 

62 Eu apertava o passo marchando para me aquecer, quando me vejo de repente diante de um 
casarão de janelas escandalosamente acesas: um casarão Luís XVI de dois andares encravado em 
muros altos, com o térreo elevado por um subsolo com sacadas de ferro trabalhado em suas portas-
janelas, uma verdadeira morada de um secretário do tesouro, que surgiu de repente, à minha frente 
no cais. Que casa engraçada! Eu nunca a tinha reparado durante o dia. Tinha mesmo certeza de 
nunca tê-la visto?
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uma substância que desequilibra a razão dos personagens, sejam as 
bebidas, sejam a chuva ou a neve que os obriga a se fecharem nessa 
“última fortaleza” que, segundo Lorrain, em Lanterne magique, é a 
loucura, mas essa fortaleza, como é de se esperar, é habitada pelos 
seus piores pesadelos. Quando Guilloury encontra esse casarão 
com as janelas iluminadas, o que poderia ser uma luz nas trevas se 
revela uma armadilha:

Une curiosité diabolique me prend, je m’approche 
du pavillon, me cramponne aux ferrures des 
balcons, et, me hissant à la force des poignets, je 
regarde à l’intérieur... et je vois... comme je vous 
vois, une pièce à boiseries sculptées, illuminée d’un 
tas de bougies, et sur une table une femme toute 
nue, étendue sur le ventre et comme écartelée, les 
mains et les pieds fixés par des courroies et qu’un 
homme en habit de marquis, un habit de velours 
amarante, tailladait dans le vif avec un scalpel: un 
vrai cauchemar! [...] Le temps de voir la perruque 
de l’homme qui me tournait le dos, je n’ai pas 
d’mandé mon reste et j’cours encore, comme bien 
vous le pensez... (LORRAIN, 1974, p.378)63

O medo faz com que Guilloury corra até sua casa, ou seja, 
complete sozinho o restante do caminho, fugindo daquilo que se 
oculta nos recônditos da sua própria alma. No dia seguinte, como 
era de se esperar, ele passeia pela região à luz do dia, mas não 

63 Uma curiosidade diabólica me tomou e eu me aproximei do casarão, agarrei-me às ferragens 
das varandas e, erguendo-me com a força dos punhos, olhei o interior... e eu vi... como eu vejo 
você, um cômodo de madeiramento esculpido, iluminado por um monte de velas, e sobre uma 
mesa, uma mulher completamente nua, estendida de barriga para baixo, como que esparramada, as 
mãos e os pés presos por correias e a qual um homem em roupas de marquês, uma roupa de veludo 
amaranto, retalhava impiedosamente com um escalpelo: um verdadeiro pesadelo! Foi o tempo de 
ver a peruca do homem que estava de costas, não pensei em mais nada e saí correndo como você 
está pensando...
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encontra o casarão da noite anterior e conclui que tinha sonhado. 
Entretanto, ao adquirir um mapa da Paris de antes da urbanização 
do fim do século XIX, descobre que aquele casarão de fato existiu 
e foi adquirido em maio de 1778 (onze anos antes da Revolução, 
portanto) pelo Marquês de Sade – o que não pode ser fato, pois 
Sade estava preso nessa época.

Ateísta e antimonarquista, Sade fazia uso do grotesco para 
criticar a sociedade pré-revolucionária de seu tempo e acabou 
sendo preso tanto pelos monarquistas quanto pelos revolucionários 
quanto por Napoleão, tendo passado grande parte de sua vida no 
cárcere. Embora Sade seja popularmente conhecido por causa dos 
termos “sádico”, “sadismo” ou “sadomasoquismo”, sua obra é fruto 
do materialismo iluminista e, conforme já pontuado por Bozzetto 
e Fabre acerca das origens do fantástico, opunha-se tanto à razão 
científica/filosófica quanto à religiosa. Mais do que uma postura de 
oposição à opressão das instituições que controlam a sociedade, seu 
conceito de libertinagem as combatia insultando-as em seus valores 
mais caros, narrando situações de grande perversidade e crueldade.

Suas afinidades com o fantástico não são poucas e, mesmo 
não tendo produzido narrativas propriamente fantásticas, Bessière 
(1974) afirma que Sade expõe o essencial de sua teoria sobre o 
fantástico em Idée sur les romans e que o conto Rodrigue ou la tour 

enchantée é uma tentativa de praticá-lo. Bessière insere Sade na 
tradição do fantástico por suas afinidades com o roman noir:
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Et toute son œuvre pourrait être placée sous le signe 
du fantastique bien qu’elle soit proche du roman 
noir. Il retient trois traits distinctifs: une technique 
de la fascination, le parfait artifice de l’illusion, 
qui produit les effets surnaturels, et l’exagération. 
Il tient que ces “romans nouveaux” ont pour tout 
mérite “le sortilège et la fantasmagorie”, [...] Il 
devine que le pouvoir du fantastique naît de cette 
exagération, de cette mise à jour du supplément, 
où le lecteur lit à la fois l’interdit, l’acceptation 
de la norme et le refus des limites. Il suggère que 
l’insolite se joue de la convention et la confirme, 
que, ajout au normal, il dit le plaisir de récuser 
le quotidien, mais se substitue à toute véritable 
dénonciation de ce quotidien. Le fantastique, 
alors antérieur à une véritable libération du sujet, 
trahit une imagination encore serve. (BESSIÈRE, 
1974, p.39)64

Entretanto, Bessière adota uma abordagem sociológica 
do fantástico que considera certa hereditariedade entre gêneros 
narrativos, como se eles fossem, metaforicamente falando, 
descendentes uns dos outros, transferindo suas características aos 
seus “filhos” e “netos” a cada nova geração de autores, os quais os 
adaptam segundo as tendências socioculturais de seu tempo.

Em nossa leitura da sociocrítica a partir de Fabre e de Bozzetto, 
o que há é também o interesse tanto de autor quanto de leitor em 

64 Toda sua obra poderia ser colocada sob o signo do fantástico ainda que ela se aproxime do 
roman noir. Ele possui três traços distintivos: uma técnica da fascinação, o perfeito artifício da 
ilusão, que produz os efeitos sobrenaturais, e o exagero. Ele defende que esses “romances novos” 
têm todo o mérito do “sortilégio e da fantasmagoria” [...] Ele adivinha que o poder do fantástico 
nasce desse exagero, dessa atualização do suplemento, em que o leitor lê ao mesmo tempo o 
proibido, a aceitação da norma e a recusa dos limites. Ele sugere que o insólito zomba da convenção 
e a confirma; que, acrescido do normal, ele diz o prazer de recusar o cotidiano, mas é substituído 
por qualquer verdadeira denúncia desse cotidiano. O fantástico então anterior a uma verdadeira 
liberação do sujeito trai uma imaginação ainda servil.
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dar forma ao indizível e ao inominável que eternamente perseguem 
a mente humana, não por meio de um discurso claro e objetivo, 
pois se trata exatamente de fenômenos indizíveis e inomináveis, 
mas sim compartilhar por meio de uma linguagem supostamente 
clara e objetiva, a experiência de confrontar tais fenômenos.

Como as narrativas fantásticas costumam citar suas “fontes” 
e exibir seu próprio funcionamento por meio do narrador ou dos 
diálogos entre personagens ou monólogos interiores tanto de um 
quanto de outro, temos a impressão de haver uma continuidade 
inquebrantável entre essas produções, quando, na verdade, quem 
segue o fio das tradições através da história e enxerga uma “coerência 
universal” beirando a herança genética são o crítico e o teórico 
literários e não necessariamente leitor e autor. Mais do que isso, 
cada nova contingência sociocultural exige novos gêneros textuais, 
discursivos e narrativos para tornar inteligíveis a novas gerações em 
novos contextos sociais.

A questão que nos leva a enxergar os novos gêneros narrativos 
como “descendentes” dos anteriores é que um novo gênero nunca é 
criado do nada: seus autores partem de gêneros já conhecidos e a eles 
agregam novos elementos e características que melhor expressam as 
inquietações sociocognitivas do autor e que se popularizam porque 
encontram eco naquilo que também é vivenciado pelo leitor. Dessa 
forma, segundo Bessière, o sobrenatural não é mais abordado numa 
narrativa não tética (que não apresenta a realidade do que propõe), 
mas sim numa tética, a qual apresenta a realidade do que diz ao 
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mesmo tempo em que questiona a presença desse sobrenatural e da 
própria estrutura que a suporta. O fantástico apresenta elementos do 
relatório científico e da reportagem investigativa ao mesmo tempo 
em que questiona a validade do que é narrado e das condições do 
testemunho, além de citar em seu corpo obras reconhecidamente 
(ao menos pelo público e pelo autor) como pertencentes ao 
fantástico ou ao maravilhoso, ao mito, à lenda e ao feérico. Essa 
autorreferência é uma forma tanto de reconhecer as “origens” do 
fantástico quanto firmar-se como realista, pois o enredo se passa 
onde essas histórias, lidas ou citadas pelos personagens, são ficção.

Citado por Bessière algumas páginas mais tarde, o próprio 
Sade diz sobre o fantástico algo muito próximo do que vimos 
discutindo desde o início sobre a sociocrítica:

Ce genre [...] devenait le fruit indispensable 
des secousses révolutionnaires, dont l’Europe 
entière se ressentait. Pour qui connaissait tous les 
malheurs dont les méchants peuvent accabler les 
hommes, le roman devenait aussi difficile à faire 
que monotone à lire : il n’y avait point d’individu 
qui n’eût plus éprouvé d’infortunes en quatre ou 
cinq ans que n’en pouvait peindre en un siècle 
le plus fameux romancier de la littérature: il 
fallait donc appeler l’enfer à son secours, pour se 
composer des titres à l’intérêt, et trouver dans le 
pays des chimères ce qu’on savait couramment en 
ne fouillant que l’histoire de l’homme en cet âge 
de fer. Mais que d’inconvénients présentait cette 
manière d’écrire!(SADE, Apud BESSIÈRE, 1974, 
p.40)65

65 Esse gênero [...] estava se tornando o fruto indispensável dos abalos revolucionários que toda 
a Europa sentia. Para quem conhecesse todos os infortúnios com os quais os maldosos podem 
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Sade escreve essas linhas na sua introdução ao tomo I de 
Os infortúnios da virtude na qualidade de escritor, não de crítico 
literário. É dele também o texto A arte de escrever ao gosto do público, 
presente em Os crimes do amor, o que nos permite considerar que 
intuitivamente ele sabia pelo que os leitores se interessavam, mas 
não necessariamente o porquê disso. O que fica claro ao pairarmos 
sobre sua obra é que ao se referir a ele, Lorrain alinha para além do 
romantismo o enfrentamento às instituições racionalizadoras que 
mantêm o controle sobre a sociedade. Além disso, considerando 
a data da compra da propriedade atestada no mapa comprado 
pelo amigo de Jean, se Sade não estivesse preso, teria escrito Os 

infortúnios da virtude e 120 dias de sodoma naquele casarão. 
A visão de Guilloury apresenta uma cena muito próxima 

daquelas descritas nessas narrativas – seja porque tais crimes ali 
teriam sido cometidos de fato ou apenas imaginados. Porém, 
segundo de Romer (Réclamation posthume), bem como todos os 
ocultistas da época, ideias são coisas vivas e podem ser encontradas 
por aqueles cuja sensibilidade o permita. E atos cruéis geram 
larvas espectrais no ambiente, contaminando-o e influenciando 
as pessoas. Porém, em estado alterado de consciência, Guilloury, 
coincidiu seu infortúnio de voltar a pé para casa numa noite de 
nevasca com o encontro da morada intemporal das ideias indizíveis 
e inomináveis do Marquês de Sade e foi vítima delas. 
sobrecarregar os homens, o romance se tornava tão difícil quanto monótono de se ler: não havia 
indivíduo algum que não tivesse experimentado infelicidades nos últimos quatro ou cinco anos 
que não pudesse ter pintado em um século o mais famoso romancista da literatura. Era preciso, 
portanto, chamar o inferno ao seu socorro, para compor títulos de interesse e encontrar no país 
das quimeras o que se sabia normalmente apenas vasculhando a história do homem nessa idade de 
ferro. Mas quantos inconvenientes apresentava essa maneira de escrever!
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Considerando todo nosso percurso pelo fantástico 
decadentista de Jean Lorrain, nossa conclusão sobre sua mensagem 
aos leitores era justamente essa: é preciso afinar a sensibilidade às 
coisas invisíveis, como ideias, conceitos e o conhecimento em geral, 
especialmente os ocultos e antigos, pois é neles que reside a verdade 
que tanto buscamos e não numa sociedade destituída de identidade 
e imprevisibilidade, governada por instituições supostamente bem 
intencionadas que canalizam nossa energia vital para seus próprios 
propósitos.
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cOnclUSÃO
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As narrativas fantásticas de Jean Lorrain são, conforme 
pudemos avaliar por meio da abordagem sociocrítica da literatura, 
produto de uma mente que interage com as demais obras de sua 
época em função de sua formação intelectual e suas tendências 
ideológicas. Embora não fosse filiado a qualquer corrente política, 
sua preocupação com as injustiças sociais e a violência com que 
as instituições mantinham a ordem da coletividade era perceptível 
por meio de suas narrativas de ficção e de seus artigos na imprensa 
parisiense, pela qual destilava seu veneno contra uma burguesia 
pedante e exploradora.

Não por acaso, seu tema mais recorrente era o da máscara, 
tanto nas narrativas fantásticas quanto nas demais. Na Paris da 
Belle Époque em que todos buscavam desfilar pelo boulevard sob 
uma capa de civilidade e cosmopolitismo, Lorrain enxergava o 
vazio que se ocultava por trás das belas e caras fantasias de detalhes 
luxuosos. Ele denunciava o permanente carnaval em que a vida 
moderna havia se tornado e que, ao invés de pessoas disfarçadas, o 
que se encontravam pelas ruas eram personagens sem vida própria, 
apenas encarnando um papel que não escolheram.

Ao se perguntar por que o mundo era assim, supôs que se 
tratasse da perda da fantasia, da capacidade de imaginar e sonhar, 
conforme seu “conto-manifesto” Lanterne magique em que o 
narrador-protagonista acusa o eletricista, um homem da Ciência, 
de ter matado o Fantástico por causa de seu costume de tudo 
explicar, tudo resolver. Isso exatamente porque a perda do sonho 
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e da imaginação não apenas destituiria os seres humanos daquilo 
que é sua natureza mais profunda, mas também os tornariam 
presas fáceis para seus senhores e aceitariam sem perceber uma 
condição de escravidão. É como Serge Allitof, o mais marcante dos 
personagens de Lorrain em seus contos fantásticos, aparentemente 
curado das alucinações provocadas pelo consumo do éter, enxerga 
as pessoas socialmente vulneráveis: privadas da capacidade de 
aspirar a uma vida mais digna, elas se metamorfoseiam diante de 
seus olhos em quimeras assombrosas, incapazes de uma atitude 
nobre ou altruísta.

Diante de uma situação tão desanimadora, Lorrain 
empunhou a única arma que podia, sua pena, e carregou-a com 
sua mais mortal munição: sua linguagem ferina, imbuída de um 
vocabulário oscilante entre o erudito e o popular, uma sintaxe ágil, 
muitas vezes desprovida de verbos performativos para obrigar o 
leitor a imaginar o que ocorre na transição entre uma fala e um 
pensamento, uma descrição e uma ação. Mais do que isso, é uma 
forma de trazer o leitor para dentro do texto, dentro das conversas 
entre gentilshommes que bebem seu vinho, sua chartreuse, sua soda 
ou mesmo um ponche feito a partir de uma receita encontrada 
num livro de magia do século XV e fumam seus cigarros e charutos 
como o próprio Hoffmann fazia e ganhava inspiração para compor 
suas próprias narrativas. Leitor e autor confundem-se: o autor 
escreve sobre o que gostaria de ler e o leitor é convidado a criar sua 
própria narrativa, não somente nos brancos deixados no decorrer 
das páginas, mas também na sua vida fora delas.
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De forma brilhante, intuitiva ou intencional, Lorrain jogou 
com o viés de confirmação de seus leitores, apelando para vivências 
reconhecíveis para seu público, como os estados alterados de 
consciência e as coincidências fortuitas. Ao contar uma história em 
que um personagem delira em função do consumo de uma droga 
ou percebe uma série de acontecimentos aparentemente desconexos 
apresentar uma relação de causa e efeito, ele diz ao seu leitor que o 
sobrenatural existe porque está à espreita e todos já nos deparamos 
alguma vez com situação semelhante.

E é dessa maneira que Lorrain renova a narrativa fantástica 
recuperando seus temas e motivos do passado, modificando-os 
em função de seu momento presente e adicionando eventos que se 
assemelham ou poderiam, como comenta Durtal em Là-bas (1891), 
ter acontecido também no passado, mas recebido uma interpretação 
diferente. No entanto, a mente humana da contemporaneidade 
não é muito diferente daquela que vivenciou as cruzadas ou leu ou 
ouviu contarem as novelas de cavalaria. Nem mesmo daquela que 
ouviu mitos e lendas de um passado mais remoto ainda, como o 
neolítico, citado por Bozzetto e Huftier (2004).

Ao colocar seus personagens fechados em quartos de 
hotel ou de residências no meio do nada, cercadas por um clima 
extremamente desolador, Lorrain lhes dá a experiência do mais 
puro terror, pois, como já dito por Lovecraft (2008), a emoção 
mais antiga do ser humano é o medo; e o medo mais antigo, é o do 
desconhecido. Protegido por apenas uma chama e uma porta que 
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pode ser aberta a qualquer momento por uma criatura aterrorizante 
e letal, podemos tanto ver aí uma versão em miniatura dos castelos 
góticos ou do roman noir quanto a metáfora de uma mente em que 
o ser humano, cercado por um mundo que ele não reconhece mais 
e que, pior, no qual não se reconhece mais como parte integrante, 
tenta se manter vivo: mais do que isso, tenta manter-se lúcido, por 
isso a figura do fogo, seja das brasas da lareira, sejam as velas de 
um candelabro ou uma lamparina a óleo está sempre presente nesse 
ambiente – e a invasão ocorre sempre quando essa luz se extingue.

Muitas vezes é possível vislumbrar o que há do outro lado e 
mesmo armar-se de coragem para enfrentar o que quer que seja, mas 
essas criaturas ou entidades são mais antigas do que a humanidade, 
sua origem se perde no tempo e no espaço e estão sempre em franca 
vantagem contra os personagens desesperados que, não tendo para 
onde fugir, acabam por embarricar as portas com os móveis para 
impedir – ou prorrogar? – a invasão e a perda da razão.

A única saída – caso a morte ou a loucura não cheguem antes 
– é fugir para onde o sol brilha com mais intensidade e frequência: 
o Oriente ou o Sul. A Paris chuvosa e invernal não oferece refúgio 
seguro nem rotas de fuga quando de uma crise para com a realidade. 
Não porque as paragens ensolaradas não tenham lá seus fantasmas 
nem seus demônios, mas simplesmente porque, ao desembarcar em 
terras estrangeiras, leva-se muito tempo até conseguir percebê-los e 
ser assombrado também por eles.

Infelizmente, não saberemos jamais se os demônios e 
fantasmas das terras do sul ou do Oriente teriam engendrado novos 
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terrores em Jean Lorrain, pois ele se foi tão logo tomou sua decisão 
de habitar Nice em definitivo. Contudo, sua combatividade contra 
as injustiças nunca parou e ele nos legou sua obra-prima: Monsieur 

de Phocas (Astartée) (1901), que pode ser entendida como sua herança 
para a construção de um mundo melhor sobre os escombros de um 
decadentismo que também já dava sinais de esgotamento.
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