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INTRODUÇÃO

E

dgar Allan Poe e Howard Phillips Lovecraft: dois nomes que, mesmo quando apenas sussurrados, já cau-

sam arrepios. Dois legítimos demiurgos noturnos, dois
narradores do abismo, dois missionários da imaginação desenfreada. E, por isso mesmo, dois dos maiores autores da
literatura fantástica universal. Ao primeiro, qualquer autor
de ficção atual deve tributo; sua obra abriu horizontes estéticos até então inauditos e praticamente inaugurou a narrativa moderna de contos. Já Lovecraft, menos conhecido em
geral mas muito cultuado em certos círculos, deu magnífica
sequência aos caminhos abertos por Poe rumo a abismos
insondáveis, a mundos paralelos e, enfim, à verdadeira, definitiva literatura fantástica, especialmente de horror.
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Tendo como base a obra dos dois autores, este livro pretende apresentar a literatura – notadamente sua vertente
“fantástica” – como o diário de bordo da viagem do artista
rumo às vastidões inauditas de que, ao fim e ao cabo, todos
somos feitos. O objetivo também é apontar que o horror, o
legítimo e definitivo horror, está logo aqui à espreita, dentro de nós mesmos, vagando por essas mesmas vastidões.
Outros escritores, como Joseph Conrad, chegaram a esta
conclusão através de veredas diferentes, das aventuras e
experiências essencialmente humanas. Porém, a intenção
aqui é explorar a vertente literária que com frequência traça
e apaga o limite entre possibilidade e impossibilidade, que
abre portas cotidianas para os cânions de nossas imaginações, que não tem interesse em provar se o que lemos aconteceu ou não. O objetivo é demonstrar que, mesmo em um
mundo varado por imagens e informações visuais em todos
os sentidos, as experiências e sensações mais intensas que
podemos experimentar estão aqui dentro, em nossas estantes mentais, e não lá fora. Esta publicação pretende, por
fim, demonstrar ser possível encontrar parentesco entre as
motivações artísticas dos dois autores, a despeito das inúmeras e maciças diferenças entre ambos.
Afinal, cada um lançou-se à jornada de um ponto diferente e em momentos distintos: homem do século XIX, o
incendiário Poe partiu de uma vida turbulenta e movimentada, de um temperamento inquieto e inclinado a vícios;
10

já o conservador Lovecraft, trabalhando a partir do começo do século XX, era introspectivo, recluso e praticamente não saiu de sua cidade natal. Mas, conduzidos por uma
poderosíssima imaginação, ambos atingiram os mesmos
destinos: possibilidades alucinantes, reinos remotos, civilizações adormecidas e atmosferas absolutamente sinistras,
para daí trazerem relatos apavorantes. E o fizeram de uma
forma que ninguém, antes ou depois, foi capaz de superar,
como veremos através da análise de alguns seus trabalhos
mais representativos.
É inevitável que a escolha considere a relevância universal para a literatura fantástica de cada conto eleito para esta
análise. Deste modo, o Poe da crítica literária e dos contos
policiais, de lógica e raciocínio (que praticamente inauguraram o gênero de “detetive”), será deixado de lado para que
sejam priorizados seus Contos do Grotesco e do Arabesco, no
Brasil transformados em Histórias Extraordinárias, nos quais
ele realmente mergulhou em dimensões sobrenaturais.
Acredita-se que foi nesta seara que o autor se expôs mais
genuinamente diante dos leitores. É quando notamos toda
a exuberância de sua inclinação à doença, à decadência e
ao desconhecido, dando a estes temas verdadeira expressão artística. Nas palavras de Lovecraft, ele mesmo um fiel
seguidor do poeta, os heróis deste tinham “qualidades mais
particulares que pareciam advir do próprio Poe, que com
certeza tinha muito da depressão, sensibilidade, aspiração
11

insana, solidão e esquisitice extravagante que ele atribui a
suas vítimas altivas e solitárias do Destino” (LOVECRAFT,
2007:69).
Já com Lovecraft a escolha será um bocado mais difícil.
Verdadeiro Ahab de mares remotos, perseguiu sem descanso e obsessivamente a Moby Dick do desconhecido.
Uma Moby Dick metamórfica, que essencialmente assumia formas de leviatãs míticos marinhos como Cthulhu,
Dagon e tantos outros. Mesmo tendo saído raramente de
Providence, sua cidade natal no estado de Rhode Island,
EUA, concebeu mitologias e civilizações com apavorante
riqueza de detalhes. São mundos cuja cartografia foi elaborada através de um estilo palavroso, científico e repleto de
adjetivos. E tudo sempre orbitando as esferas arcanas.
O que se busca enfatizar é que Lovecraft não saiu dos domínios do horror; toda a sua obra versa sobre o medo primordial, a atmosfera da loucura, o pânico absoluto e sem concessões, e seus recursos para atingi-lo eram invariavelmente
semelhantes, de modo que seus contos são sempre inconfundíveis. Mas esta semelhança não torna a leitura enfadonha.
Pelo contrário, acredito que a genialidade de Lovecraft reside
na forma como ele combinou estes elementos e, claro, no estado de muda prostração em que nos deixa qualquer um de
seus relatos. Eis o maior motivo da dificuldade da escolha: eleger quais contos analisar, uma vez que todos têm fascinante
poder de devastação. Ao menos para o leitor apaixonado.
12

Também vem de Lovecraft um precioso volume de não-ficção que foi de enorme valia para este livro: O horror
sobrenatural em literatura, que nos apresenta as origens, as
influências, os clássicos e as artimanhas desse estilo literário de acordo com o privilegiado ponto de vista do autor. Há até um capítulo inteiramente dedicado a Poe, no
qual o Lovecraft declara toda sua admiração por aquele que
considera o responsável pela “mudança definitiva que começou a afetar a corrente principal da literatura macabra”
(LOVECRAFT, 2007:63).
Foi citado, pouco acima, o leitor apaixonado. Certamente
ele se lembra da primeira vez, provavelmente no início da
adolescência, em que leu alguma obra de Poe ou Lovecraft.
Certamente se lembra da assombrosa impressão experimentada durante o primeiro voo por sobre As montanhas da
loucura de Lovecraft, como se recorda dos arrepios causados
por contos como O gato preto, Metzengerstein, O poço e o pêndulo, A descida do Maelstrom e outros extraordinários de Poe.
O trajeto até estes primeiros encontros também deve ter
sido o mais óbvio para o adolescente: filmes. Antes de ler
qualquer conto ou romance dos dois, é bastante provável
que o leitor apaixonado já houvesse visto uma série de filmes baseados em suas obras. O que é um enorme perigo,
uma vez que a transposição para o cinema pode aniquilar
qualquer impacto que tais relatos causam. Porque ambos
trabalham o inefável e o irretratável com ardor incompará13

vel, de modo que insistir em dar formas tanto às criaturas
impossíveis de Lovecraft ou às propostas insanas de Poe
pode aniquilar o que há de mais fascinante em seus ofícios:
a sugestão. Salvo exceções, claro, há filmes dignos de sua
inspiração, mas isso será analisado ao final deste texto.
O que não há são dúvidas de que a sugestão é muito
mais poderosa se excitada pelas páginas de um livro, que
nos estimula a revirar nosso próprio repertório mental em
busca de tintas e pincéis que ilustrem a narrativa. Ou seja,
quando colocamos mais de nós mesmos em histórias que
evocam o desconhecido, sem concessões visuais, quando
derrubamos o espesso véu da realidade, que nos isola acústica e sensorialmente de sons e fragmentos de um passado
imemorial, tornamo-nos vulneráveis. E uma vez vulneráveis, passamos a ouvir essa estranha voz que nos convida a
entrar e explorar nossos próprios recantos esquecidos – ou
nunca visitados.
Não, não é uma voz: é antes um sussurro desarticulado,
gorgolejante e pré-humano. Mas ainda assim é um chamado, que Poe e Lovecraft sabiam manejar com insuperável
técnica, e ao qual somos irreversivelmente atraídos. A ponto de escrevermos um livro sobre ele.
lll
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2

TÃO ANTIGO QUANTO
O HOMEM

D

e todas as sensações experimentadas pela nossa espécie,
pode-se afirmar que nenhuma é mais antiga do que o

medo. E tão forte quanto antigo é o medo do desconhecido. O
mundo ainda era muito jovem quando nosso ancestral primata
evoluiu mentalmente e tomou consciência tanto daquilo que
o cercava quanto principalmente do que estava à espreita. O
mundo sequer engatinhava quando esse primata se juntou a
outros e passou a viver em cavernas, formando as mais remotas
comunidades de que temos notícia. O medo era então puro instinto de sobrevivência, o assemblage de todas as emoções com
as quais o homem reagia ao ambiente à sua volta, o impulso
violento que conservava a sua vida em um mundo violento.
15

Mas uma vez unidos, os antigos encontraram condições para se organizar socialmente, ainda que de forma
absolutamente primitiva. É possível imaginar que, enquanto alguns caçavam, outros cuidavam das posses, e
outros ainda, geralmente os mais idosos, começaram a
observar a natureza. Certos acontecimentos, como o fogo
e a mudança de estações, passaram a ser compreendidos,
sempre através da relação entre causa e efeito, de sensações de prazer e dor. Mas havia um universo de fenômenos intangíveis, um vastíssimo mundo desconhecido
tripulado por feras terríveis, espectros e outras criaturas
sinistras. É muito provável que tudo isso tenha inoculado,
no recém-nascido organismo humano, de parcas ideias e
minúscula experiência, o poderoso veneno do medo em
estado puro, absoluto.
Assim, pode-se dizer que a reação natural e imediata de
nossos ancestrais foi utilizar o ainda pouco evoluído aparato intelectual para justificar o desconhecido, explicar o incompreensível. Há indícios de que foi então que surgiram as
mais remotas lendas de que se tem notícia, muito anteriores
a qualquer observação científica. Hipóteses que, ao lado dos
retratos cotidianos de caçadas, rituais e outros, foram gravadas pelo homem primevo nas entranhas das cavernas em
que morava. Ao mesmo tempo, alguns estudos revelam que
histórias “extraordinárias” foram transmitidas oralmente de
geração a geração.
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Aqui é natural que se evoque a consagrada cena em
que homens ancestrais, reunidos em torno de uma fogueira noturna, ouvem atentamente o ancião da tribo.
Com gravidade, ele provavelmente relata monstruosidades, castigos, tragédias, benesses recebidas, mistérios e
tudo o que pode ser atribuído a forças de funcionamento
oculto. Era ele o baú de suposições imemoriais e histórias terríveis, o primeiro bardo a cantar não as glórias de
seu povo, mas os mistérios do mundo novo. E o fazia
para um homem que, apesar de intelectualmente primitivo, já se sentia intensamente atraído pelo chamado do
desconhecido. Um homem que ouvia com temor os trovões da tempestade vindoura, que olhava inquieto para
o pesado céu boreal.
Os séculos passaram, e hoje pode-se constatar que aquele bardo evoluiu e seu atento ouvinte também. Com o decorrer do tempo, novos elementos se aprimoraram, como
a observação dos sonhos e suas implicações, e outros se
fortaleceram, como a religião e o folclore. Há evidências de
que a narrativa passou da forma oral à escrita e incorporou
lendas, crenças e mitos. Assim foram lançadas, no infinitamente fértil terreno da imaginação humana, as sementes
do que conhecemos hoje como literatura fantástica.
Mas é importante mencionar que, até então, a narrativa
fantástica de que hoje temos notícia, como um estilo estabelecido com regras e preceitos, não existia. O que havia
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eram relatos de pavor e mistério profundos, espalhados
por baladas, crônicas e escritos sagrados dos mais imemoriais. Segundo Lovecraft, eles estavam presentes ao longo
de toda a história antiga, dos cerimoniais mágicos pré-históricos ao Egito, passando também pelas primeiras nações
semitas. Do Oriente ecoam O livro de Enoque e A chave de
Salomão, cujos alucinantes fragmentos dão prova do poder
exercido pelo fantástico nestas longínquas eras. Mas foi a
partir da Idade Média, tempo em que o ocidente encontrou respostas – principalmente religiosas – para algumas
das principais questões sobre a existência humana, que o
interesse pelo assunto chegou ao apogeu de até então. E é
daí que vêm os principais elementos que deram origem ao
estilo literário que analisaremos no capítulo seguinte – o
gótico, este sim o verdadeiro berço do fantástico.
No entanto, pode-se afirmar que a literatura fantástica
nasce a partir da segunda metade do século XVIII. De acordo com o escritor italiano Italo Calvino, organizador do livro Contos Fantásticos do Século XIX:
É no terreno específico da especulação filosófica entre
os séculos XVIII e XIX que o conto fantástico nasce:
seu tema é a relação entre a realidade do mundo que
habitamos e conhecemos por meio da percepção e a
realidade do mundo que mora em nós e nos comanda.
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(2004:09).

Isso é reflexo das eras de autoconhecimento em que o
homem se aventurou, o que aos poucos foi desviando o
foco do mundo ao redor para dentro de si mesmo. Mas
as mudanças foram muito além desse desvio. É possível
afirmar que aquele antigo bardo abandonou a reunião
em torno da fogueira para pegar em penas e consagrar
ao papel as peripécias que ventos misteriosos lhe sussurraram. E que depois deitou a pena para pegar a caneta
tinteiro, que a trocou pela esferográfica, pela máquina
de escrever, pelo computador. A técnica continuará se
aprimorando e sofisticando. Mas o anseio por relatar o
desconhecido, por passar adiante o inexplicável e, enfim,
por enveredar pelos domínios do medo cósmico – seja
ele causado pelo que está dentro ou fora de nós mesmos – permanecerá exatamente igual àquele de milhares
e milhares de anos atrás.
lll
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3

ORIGENS DA LITERATURA
FANTÁSTICA

P

ara investigarmos a fundo o universo do fantástico
na literatura, é necessário dirigir nosso telescópio às

nebulosas que lhe deram origem: a novela gótica e, em menor grau, o romantismo alemão. Apesar de Italo Calvino
afirmar que é com o segundo que, no início do século XIX,
nasce o conto fantástico, tanto ele quanto Lovecraft consentem que é o romance gótico, essencialmente inglês, que
provê com abundância as ferramentas que moldarão o estilo sobrenatural. Igualmente é consenso que a literatura gótica tem sua origem no século XVIII, com a publicação de O
Castelo de Otranto, do britânico Horace Walpole, em 1764.
21

Segundo Lovecraft, o autor deu “ao impulso crescente
uma forma definitiva e se tornou o verdadeiro fundador
da história de horror literária” (LOVECRAFT, 2007:26). Isso
porque a história de Walpole apresenta, com exuberância,
todos os elementos “assombrados” que hoje são característicos do romance gótico: cenários medievais como castelos,
igrejas, florestas e ruínas, personagens intensamente dramáticos e temas recorrentes, como profecias, segredos do
passado, maldições e manuscritos reveladores.
Um prosaico resumo do enredo: Manfred é o cruel senhor dos domínios do Castelo de Otranto. Após a morte
misteriosa e prematura de seu único filho, que se casaria em
breve com a louçã Isabella, ele decide fundar uma nova linhagem, e para isso tenta matar a própria esposa e se apossar
da futura nora. Em vão, já que esta acaba fugindo e encontra,
nas criptas subterrâneas do castelo, o jovem Theodore, que
aparenta ser camponês mas também se assemelha estranhamente a Alfred, antigo e falecido governador da propriedade. Logo depois, os fenômenos sobrenaturais característicos
da novela gótica passam a ocorrer em abundância: retratos
escapam de molduras, trovões alucinantes destroem edifícios, gigantescos pedaços de armaduras são encontrados, e
muito mais. Então Theodore revela-se realmente o filho de
Alfred e herdeiro por direito da propriedade. A narrativa tem
um feliz final em que ele se casa com Isabella, com Manfred
recolhendo-se a um mosteiro.
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Trata-se da mais típica novela de assombração, repleta de medievalismo, o que ao fim e ao cabo caracteriza a
criação gótica. A obra tornou-se emblemática graças principalmente à excepcional acolhida por parte do público.
Concebido em uma época que andava sedenta pelas estranhezas e pelos espectros da antiguidade, O Castelo de
Otranto não apenas saciou essa sede como foi recebido com
seriedade inédita até pelos leitores mais judiciosos. Além
disso, e novamente segundo Lovecraft, Walpole criou um
tipo inovador de cenários, personagens típicos e incidentes
que inspiraram profundamente os verdadeiros criadores de
um terror cósmico. Vastidões imensuráveis, castelos antiquíssimos, catacumbas ocultas, lendas apavorantes, nobres
e tirânicos vilões, heróis virtuosos e imaculados: a partir de
Walpole, todo esse arsenal ficou à disposição dos criadores
literários para que se estabelecessem os primórdios da verdadeira atmosfera de horror.
Desde então, uma verdadeira legião de novos autores,
majoritariamente europeus, embrenhou-se por estes novos
domínios. À época, ainda no século XVIII, um dos maiores
nomes talvez fosse o da também britânica Ann Radcliffe,
que elevou o macabro a novos padrões. Seu talento para
a composição de aterradoras atmosferas e sua capacidade
imaginativa continuam até hoje notáveis, do que é prova a
sua novela mais famosa, Os mistérios de Udolpho, publicada
em 1794. A obra também é carregada dos elementos tão
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caros à época, como mocinhas inocentes, castelos remotos, sons misteriosos, lendas assustadoras, etc. O material,
verdadeiro arquétipo gótico, não é inédito, mas a destreza
com que é trabalhado, sim, e isso abriu, para Radcliffe, as
portas do panteão de grandes criadores de seu tempo.
Pegando a barca de volta ao continente, deixamos os
góticos do setecento para aproximarmo-nos do século XIX,
mais precisamente da seara alemã. Afinal, não podemos
caminhar pelas origens do fantástico sem pagar tributo ao
primeiro escritor que, em vez de olhar para o que há de
atemorizante fora, preferiu ater-se ao que há dentro. Ao
escritor que deu vida aos sonhos diurnos do idealismo germânico, que alçou a subjetividade ao mesmo grau de importância da objetividade, ou ainda maior: Ernst Theodor
Amadeus Willhelm Hoffmann.
Artista incansável e polivalente, foi compositor (autor de
uma sinfonia, nove óperas e duas missas), caricaturista e pintor. Mas foi no campo literário que deixou sua indelével marca
de estranheza e maravilhamento. Isso a ponto de influenciar,
entre muitos outros, titãs intelectuais como Jung e Freud.
Seja relatando a transfiguração de personagens tipicamente burgueses em aparições diabólicas e assustadoras,
ou apenas ecoando a sublime poesia romântica da natureza, Hoffmann apresenta-se como exímio e pioneiro narrador de profundas verdades interiores, sempre reveladas
através de engenhosos e criativos artifícios sobrenaturais.
24

É o caso de um de seus mais famosos contos, As minas de
Falun, em que o protagonista Ellis abre mão da luz do sol e
do abraço da esposa para submergir em minas de areia, que
simbolizam a interioridade ideal.
Mas é em O Homem de Areia que Hoffmann dá a medida de toda a sua exuberância criativa. Calvino até considera que é precisamente na ocasião da publicação do conto,
em 1817, que se dá a descoberta do inconsciente, “quase
cem anos antes que lhe seja dada uma definição teórica”
(CALVINO, 2004:49). Em breves linhas: acompanhamos o
jovem Natanael ser assombrado pela figura do Homem de
Areia, que acreditava ser um sinistro amigo de seu pai. Os
anos se passam e o espectro volta a assombrá-lo, desta vez
transfigurado em um vendedor ambulante. Acresça-se a
isso o aparecimento da estranha Olimpia, filha de um professor de física que descobrimos ser na verdade uma boneca, e temos o protagonista passando do delicado estado de
espírito em que estava à ruína total, à loucura.
Iniciado de forma epistolar, o conto passa à narração em
terceira pessoa e é pleno de alusões à interioridade do personagem. Em suas cartas notamos que ele está convencido
da existência de criaturas infernais, mas seus correspondentes garantem que isso é o venenoso fruto de sua imaginação, de modo que em nenhum momento temos certeza se
o que acontece é de fato real ou não. De acordo com o
filósofo e teórico franco-búlgaro Tzvetan Todorov em seu
25

livro Introdução à literatura fantástica, essa suspensão entre
fato e fantasia, essa dúvida permanente entre o acontecido
e o estranho, é a principal característica desse tipo de literatura. Hoffmann, assim, acrescentou o elemento da interioridade ao nobre metal já forjado por Walpole, por Radcliffe
e por tantos outros, dando forma mais acabada ao gênero.
A influência do escritor alemão foi tamanha que, pelo
menos na primeira metade do século XIX e ainda de acordo
com CALVINO, “conto fantástico” é sinônimo de “conto à la
Hoffmann” (2004:12). Por toda a Europa ecoa a influência do
autor, da Rússia de Gogol à França de Charles Nodier, Honoré
de Balzac e Théophile Gautier. Aliás, é na França que o fantástico oitocentista ganha novos e variados matizes, como o
esoterismo do próprio Nodier e de Gérard de Nerval, e o esteticismo de Gautier, tão importante para o desenvolvimento
do conto fantástico moderno. Já Nerval coloca uma nova carta na mesa: o conto-sonho, de carregado lirismo, devaneio e
subjetividade. Há ainda as histórias mediterrâneas e nórdicas
de Prosper Mérimée que, assim como acontecia com as artes
plásticas de então, acrescentam uma apreciada novidade ao já
efervescente cenário: o contato com o exótico.
Do outro lado do canal da Mancha, o Reino Unido
mantém seu fiel apreço pelas histórias de horror e fantasia,
agora sofisticadas pela fina pena de narradores como Mary
Shelley, Charles Dickens e, principalmente, o irlandês
Joseph Sheridan Le Fanu. Considerado o primeiro escritor
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a realmente se especializar na literatura fantástica, Le Fanu
não escreveu nada além de histórias de fantasmas e de horror, floreando suas narrativas com a riquíssima imaginação
popular irlandesa e embasando suas tramas em controvérsias religiosas – ele era protestante.
É importante notar que, até aqui, tratamos de nomes que
privilegiaram a questão visual em suas histórias. Italo Calvino
afirma que, para a literatura sobrenatural oitocentista, “o verdadeiro tema é a realidade daquilo que se vê: acreditar ou não
acreditar nas aparições fantasmagóricas, perceber por trás da
aparência cotidiana um outro mundo, encantado ou infernal”
(CALVINO, 2004:13). Este é, segundo ele, o “fantástico visionário”. Mas há também a vertente que prefere o sobrenatural
sensível ao visível; há escritores que optam pela sugestão e pela
economia de volteios espetaculares para descortinar o sobrenatural que reside nas esquinas do dia-a-dia. Desses, um dos
mais famosos é Henry James, com quem talvez o fantástico
tenha atingido seu auge de mera emanação psicológica, e Guy
de Maupassant, o pobre noctívago que acabou por enlouquecer, extraindo de suas alucinações o precioso mosto do pavor.
Mas há ainda escritores que transitaram pelos dois domínios
com extrema familiaridade, como quem caminha de um frigorífico para uma sauna sem qualquer incômodo. Hoffmann, de
quem já falamos, é um deles. O outro é ninguém menos do que
Edgar Allan Poe, para quem nos dirigiremos a seguir.
lll
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EDGAR ALLAN POE:
PERSONAGEM DE SI PRÓPRIO
“Aqueles que sonham de dia têm consciência de muitas coisas
que escapam àqueles que sonham apenas à noite.”
Poe, Eleonora.

C

abelos desarranjados, testa oceânica, mirada obstinada,
abismos em vez de olheiras, lábios cínica e delicadamen-

te desenhados: mesmo aqueles que não são familiares com as
feições de Edgar Allan Poe encontram nelas algum fascínio ou
estranheza. Mesmo para os não iniciados há algo de inquietante e perturbador em seu rosto, principalmente quando visto à
bruxuleante luz de uma vela e exposto ao sorrateiro vento noturno. Isso acontece porque o retrato de Poe é também o de sua
vida, sua turbulenta e curta vida, que começa em 19 de janeiro
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de 1809, em Boston, e termina em 7 de outubro de 1849, em
Baltimore. Um rosto esculpido pela genialidade e pela inteligência, mas também vincado pelo desequilíbrio, pelo álcool e por
um incontrolável pendor para a autodestruição.
Também pudera: segundo filho (tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova) dos atores David Poe e Elizabeth
Arnold, Edgar perdeu ambos ainda criança, antes de completar
três anos de idade, sendo logo depois adotado pelo abastado
casal John Allan e Frances Kielling Allan, de Richmond. Isso lhe
proporcionou educação de qualidade, viagens pelo velho mundo (que lhe causariam profunda impressão) e alguns anos de segura calmaria, rapidamente interrompidos por seus rompantes.
Afinal, o pequeno Poe não tardou a demonstrar o violento temperamento que o caracterizou como enfant terrible, acumulando
repreensões e sendo expulso das escolas em que estudava.
O tempo passou, mas pouco mudou. Em 1824, quando
ingressou na Universidade de Charlottesville, Poe destacou-se pela inteligência, mas seu comportamento provocador lhe rendeu, pouco depois, um irrecusável convite para
se retirar da instituição. Isso levou o relacionamento com o
pai adotivo, já um tanto turbulento, às raias do inviável. E
nos anos seguintes se segue um período um tanto obscuro
em sua vida, durante o qual se sabe apenas de frequentes
viagens para fora do país. Na ocasião ele já escrevia poesia havia algum tempo, vindo a publicar seu primeiro livro,
Tamerlane e outros poemas, em 1827.
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Em 1829, manifesta vontade de seguir carreira militar e
é admitido na conhecida Academia de West Point, sendo
novamente afastado por indisciplina. Neste mesmo ano é
publicado seu segundo livro, Al Aaraaf, Tamerlane e poemas
menores. O terceiro, Poemas, vem em 1831, quando Poe vai
morar com a tia Eliza Clemm, em Baltimore.
Mas a rebeldia do temperamento não se atenua. Pelo
contrário: sua neurótica obsessão pela contravenção o leva
a colecionar problemas e desafetos. Para piorar, as complicações pessoais se acumulam. Após o falecimento de sua mãe
adotiva, o pai se casou com uma mulher mais jovem, que lhe
deu dois filhos. Desta forma, Poe fica impedido de se tornar
herdeiro da fortuna paterna e decide então se afastar de vez
da família, saindo do estado natal.
Após enfrentar tempos de penúria, decide participar de
concursos literários e vence o da revista Baltimore Saturday
Visitor com o conto Manuscrito encontrado em uma garrafa. Na
mesma época também conquista prêmios nas categorias de
poesia e conto do periódico Southern Literary Messenger, o
que lhe abriu as portas para um período de certa prosperidade. O fundador da publicação o convida a dirigi-la, e a
partir de então Poe passa a demonstrar toda a exuberância
de seu talento e sua sensibilidade estética.
Escritor maduro, só faz refinar sua técnica nos contos,
poemas e críticas literárias que produz. A revista se impõe
como referência e Poe atinge notável status no meio, de
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modo que a relativa estabilidade profissional se estende à
vida pessoal: ainda morando com a tia, ele acaba por se casar
com sua filha, a prima Virginia Clemm, de apenas 13 anos,
em 1836. Mas a calmaria não dura muito mais. Ao cabo de
dois anos, o incorrigível Poe já palmilha o movediço terreno
rumo ao abismo alcoólico, o que devasta a boa relação que
tinha com o patrão e culmina com a sua demissão.
Desempregado, novamente decide mudar de ares e parte, com Virginia, para Nova Iorque. Lá é publicada, em 1838,
sua única novela completa, A narrativa de Arthur Gordon Pym.
Seguem-se novamente alguns anos de relativa tranquilidade,
durante os quais Poe produz enormemente. São dessa época as
obras que o levaram definitivamente ao Olimpo, como Contos
do Grotesco e do Arabesco (também conhecidos como Histórias extraordinárias e que incluem A queda da casa de Usher), de 1840,
Assassinatos da rua Morgue (considerada a primeira história genuinamente detetivesca da literatura), de 1841, O corvo e outros
poemas, de 1845, entre outras.
Mas, apesar do reconhecimento, Poe segue esbarrando
nas dificuldades arquitetadas pelo seu gênio, e continua incapaz de proporcionar, a si e à mulher, uma vida minimamente digna. Isso agrava o já combalido estado de saúde de
Virginia, e pouco depois, em 1847, ela vem a falecer.
A partir daí a ruína é total. Se antes Poe caminhava lentamente para o suicídio, agora corre a passos largos. E o
faz com gosto, bebendo cada vez mais, comportando-se de
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forma violenta e sofrendo de seguidos ataques de delirium
tremens. Até que, no outono de 1849, durante um tour literário que promovia para angariar fundos, um noturno Poe
entrou em uma taberna de Baltimore e lá consumiu suas
últimas e dissipadas horas em bebedeira selvagem.
Existem controvérsias sobre as causas de sua morte. Há
quem diga que foi em decorrência do alcoolismo, há quem
afirme que ele foi assassinado e há quem acredite nas mais
diversas doenças. O fato é que, naquela última noite, já fria
e avançada, quase parindo o dia, ele sai extremamente ébrio
da taberna a perambular sem rumo pelas ruas, até que aquele
gelado vento noturno, velho conhecido seu e tão inspirador
em outras épocas, visita-o uma última vez. Como de costume, o sopro se anuncia pelo apagar de velas moribundas
e pelo ranger de portas distantes, e o ataca, desta vez mais
implacável do que nunca, para extinguir a chama da sua existência. Pouco antes do amanhecer, Poe é encontrado inconsciente e levado ao hospital Washington College, onde, com
40 anos, vem a falecer. É enterrado sem qualquer cerimônia
em uma vala comum do cemitério local.
Em brevíssimas e insuficientes linhas, essa foi a vida de um
dos autores das obras nas quais mergulharemos a seguir. Uma
vida introspectiva, catastrófica, rebelde e, exatamente por isso,
valiosíssima para este livro. Afinal, Poe buscou dentro de si mesmo a motivação, o fôlego para percorrer vastidões inéditas na
literatura fantástica. A principal substância em sua obra são seus
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próprios traumas e experiências, sua própria vida. Ao lado de
Guy de Maupassant, Ambrose Bierce e tantos outros atentos observadores dos horrores e das minúcias secretas do cotidiano no
século XIX, Poe absorve a tragédia – a própria e a alheia – para
nos devolver relatos que invariavelmente causam absoluta estranheza e indiscutível maravilhamento. A diferença é que o faz
com uma entrega e um rigor inéditos, que o separam dos demais.
A disciplina, para ele, parecia só existir quando aplicada à firmeza
intelectual, sendo nesse sentido irredutível, draconiano até.
Crítico implacável, poeta perfeccionista e romancista fervoroso, Poe praticava o que pregava; os movimentos frenéticos de sua mão ao escrever não eram senão os de seu atribulado espírito, os arabescos de sua errática alma. As volutas
e os rompantes de seu texto nada são senão sinuosidades de
seu desequilibrado temperamento. Não assombra ser dono de
um estilo irresistível, que vai das exclamações às reticências,
como o exímio esgrimista que ataca e se defende à perfeição.
Ele soube como pouquíssimos nos estender a sua mão verbal
para que o seguíssemos floresta literária adentro.
É por essa capacidade de escrever com a própria vida que
o próprio Poe foi o maior personagem de si mesmo. Antes
de Roderick Usher, de Arthur Gordon Pym e de Frederick
Metzengerstein, foi Poe e ninguém mais a principal vítima de
neuroses transmutadas em suposições alucinantes, o acossado
pelas sombras, o perseguido e o perseguidor obcecado por tudo
o que está oculto pelo espesso véu do cotidiano.
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Evocando uma figura já conhecida e perdida algumas páginas acima, Poe, assim como Lovecraft depois dele, foi o bardo que cantou os recantos escuros do dia-a-dia, que poetizou
as arestas esquecidas do lugar-comum, que narrou as lendas
abandonadas em esquinas da rotina. O bardo que transmitiu
à posteridade histórias íntimas, todas suas, mas que fascinam
justamente pela beleza e pela veemência com que nos exortam a olhar para dentro de nós mesmos ao invés de para fora.
A seguir vamos nos deter em algumas dessas histórias,
vamos analisá-las e decantá-las para entendermos um pouco mais desse fascínio que, além de universal, é acima de
tudo atual. Claro, pois nunca o mundo literário – e até o
narrativo em geral – esteve tão carente de nomes do calibre criativo de Poe ou Lovecraft, copiados e adaptados à
exaustão no cinema, na música e até em jogos eletrônicos.
Hoje a literatura sobrenatural, se é que ela persiste, agoniza
em meio a subvampiros juvenis e a enredos menos do que
rasteiros – mas isto é assunto para outra discussão.
O espaço aqui é consagrado a bardos genuínos, que assimilaram o passado, narraram o presente e alimentaram o
futuro. Mas no lugar da lira está a pena, que, quando mergulhada nas vulcânicas tintas de um intelecto como o de
Poe, dança, dança esquecida de si mesmo e em transe pelo
papel para nele gravar, com todo o vigor de uma alma caudalosa, a perene marca do gênio.
lll
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ALGUMAS HISTÓRIAS
EXTRAORDINÁRIAS

A

ntes de tudo, contemplemos o colosso à nossa frente.
Pois apesar de não ser tão gigantesca quanto a de ou-

tros autores, a obra de Poe encanta por ser toda ela assombrosa, constituindo-se tarefa das mais ingratas selecionar
um recorte específico para análise. É preciso decidir entre o
contista, o novelista e o poeta, naturalmente deixando de
lado o crítico por se tratar de um trabalho dirigido à ficção.
Ainda assim a empreitada é inglória, já que é inviável acolhermos toda a produção e, ao abarcarmos apenas alguns
contos e um poema, certamente deixaremos à deriva outros tão valiosos quanto, ou até mais.
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É preciso, também, assumir que a seleção serve à proposta de se investigar as narrativas que se lançam aos grotões do homem em busca do medo absoluto, que revelam
o horror à espreita e que, por isso, têm relação com a obra
de Lovecraft. Além disso, certamente também será notada a
atenção dada aos contos e novelas em detrimento dos poemas, pois é predominantemente nessa seara que encontramos o Poe que mais interessa a este ensaio, o narrativo e o
introspectivo, que revela os horrores do cotidiano dos quais
Lovecraft igualmente se aproximará. Mas isso não significa
que os poemas serão esquecidos, já que nos debruçaremos,
ao final desta análise, sobre o consagrado Corvo, que é repleto do isolamento, da força imaginativa e do pendor para
o ocultismo necessários aos mergulhos no abismo. Porém,
primeiro vamos explorar o universo da prosa de Poe.
E para isso retiramos da estante aquela que certamente é a
principal compilação de seus contos fantásticos: as Histórias extraordinárias. Ou Tales of the grotesque and arabesque, como foram
publicadas em 1840. Atendo-nos à terminologia, o título em
inglês é revelador sobre a obra: é possível afirmar que a palavra
grotesque é utilizada em sua forma literal, cuja origem é o termo
latino grotto, significando gruta ou pequena caverna. Já arabesque, de origem médio-oriental, é o motivo artístico ou musical
caracterizado pela repetição de formas geométricas. Os islâmicos acreditam que, com essa multiplicação, constitui-se um padrão infinito que se estende para além do mundo visível.
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Desta forma, podemos interpretar que a intenção de Poe,
ao nomear a obra, foi qualificar suas histórias tanto como noturnas, sombrias, inclinadas às trevas de uma gruta interior,
quanto como vertiginosas, inacreditáveis, voluptuosas, cheias
de movimentos inesperados e de surpreendentes revelações.
Naturalmente que se trata de uma classificação bastante generalista. Mas é a partir dela que aprofundaremos nossa análise;
desses dois pivôs ramificarão as narrativas assombradas, vingativas, alucinantes e, acima de tudo, arrepiantes que compõem o
livro. Só que o arrepio, aqui, não se resume aos pelos que se eriçam apenas por medo; não, são os calafrios de pura inquietação
e fascínio de quem, ao acompanhar um dos malfadados personagens de Poe, percebe aos poucos que está, na verdade, diante
de si próprio, vivenciando como suas as terríveis experiências
arquitetadas pela prodigiosa imaginação do autor. Acrescento,
por fim, que a sequência de contos analisados não seguirá a do
livro; na verdade um assunto puxará o outro, não havendo um
padrão definido para tal. Então avante.

5.1. O GATO PRETO
Bastante à vontade nos domínios da psicologia, Poe
soube como poucos construir seus “heróis” de forma a
sempre conquistar nossa empatia, não importando quão
cruéis ou desumanos fossem. São réus confessos e advogados de si próprios, defendendo a todo custo e com
violenta paixão as suas inimagináveis e perversas maqui39

nações. É assim, por exemplo, com o narrador de O gato
preto, que se nos apresenta como dócil amante dos animais desde criança. “Gostava, especialmente, de animais,
e meus pais me permitiam possuir grande variedade deles” (POE, 2002:39), diz ele que, já adulto, mantém estas
características e um apreço especial por seu enorme gato
preto, de nome Pluto, que era seu “preferido”, com o qual
ele “mais se distraía”.
Porém, aos poucos o temperamento do narrador vai
se assombreando, transformando-o rapidamente em um
monstro capaz de atrocidades inconcebíveis. A mudança de comportamento, que começa de forma enigmática
– ou, ainda, “devido ao demônio da intemperança” (POE,
2002:40) –, é potencializada pelo álcool, em referências
provavelmente autobiográficas. “Meu mal, porém, ia tomando conta de mim – que outro mal pode se comparar ao
álcool?” (POE, 2002:41), diz, em dado momento, como que
submetendo ao leitor alguma, ainda que ínfima, justificativa para o horror que seguirá.
Abertos esses precedentes, acontece o que veremos frequentemente em Poe: as sombras devoradoras surgem e
se apossam do narrador, envolvendo-o e levando-o a uma
descida sem volta aos seus porões repletos de crueldade e
sadismo. Ele passa a cometer atos de inacreditável violência contra quem e contra aquilo que mais amara, destratando a mulher e surrando outros animais. Apenas Pluto
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era poupado, até que, durante um acesso de fúria ébria, ele
não é mais capaz de acolher o amor que o gato insiste em
lhe dedicar. Então saca o canivete e arranca um olho do felino. O réu se apresenta condoído: “Enrubesço, estremeço,
abraso-me de vergonha, ao referir-me, aqui, a essa abominável atrocidade” (POE, 2002:41), mas isso não impedirá
seu espírito selvagem de seguir descendo.
Pior para Pluto, que pouco depois é enforcado pelo dono
porque este já não mais suporta sua “ominosa” presença.
Desta vez a crueldade é justificada de modo ambíguo e
desumano, expondo um caráter disposto a tudo para destroçar a ordem, religiosa ou moral, que há dentro e fora
dele: “Enforquei-o porque sabia que ele me amara, e porque reconhecia que não me dera motivo algum para que
me voltasse contra ele. Enforquei-o porque sabia que estava
cometendo um pecado” (POE, 2002:42). Assim o narrador
torna-se cada vez mais perverso, experimentando primeiro
alguns raros momentos de paciência e serenidade para então mergulhar definitivamente no oceano de caos que há
no fundo de seu poço.
Pouco depois entramos no terreno do fantástico como
descrito por Todorov, quando um incêndio consome a
casa e deixa apenas uma parede intacta onde se vê, com
“exatidão verdadeiramente maravilhosa”, a imagem de um
grande gato preto com uma corda no pescoço. Referi-me a
Todorov porque, a seguir, a misteriosa aparição é justifica41

da com uma explicação racional. Ou seja, partindo de um
narrador perturbado, pouco confiável, jamais sabemos se a
narrativa é verdadeira ou não.
Mas, à revelia disso, o protagonista segue em frente com
seu regime de horror. Após algum tempo ele encontra, durante suas vadiações, um gato preto e grande como Pluto, diferindo desse apenas por uma mancha branca no pescoço. A marca
de uma corda, talvez? A pergunta fica no ar. O fato é que o
gato o acompanha, tornando-se rapidamente o seu novo objeto de ódio. Logo depois ele descobre que o animal também só
tem um olho, o que só faz aumentar sua aversão. Mas quanto
mais ele o odeia, mais o gato o prefere, até que a situação
chega às raias do insuportável. Violentamente atormentado,
o narrador parece incorporar o próprio animal, chegando enfim ao último de seus círculos infernais: “naquele momento
eu era um miserável – um ser que ia além da própria miséria
da humanidade. Era uma besta-fera, cujo irmão fora por mim
desdenhosamente destruído...” (POE, 2002:46).
A partir daí, o que se segue é a brutalidade cega e inconsequente de uma alma já condenada, sem nada a perder. Durante outro ataque furioso, o narrador, impedido
por sua mulher de matar o gato, crava uma machadinha
no cérebro dela e esconde o corpo seguindo uma engenhosidade satânica: empareda-o na adega. Neste momento, o
gato misteriosamente desaparece. Profundamente aliviado,
o protagonista vive dias de sossego até que, quando poli42

ciais aparecem para investigar, é impelido pelo orgulho a
bater com uma bengala no exato lugar em que está o corpo,
mostrando que não há nada ali; então, ouve-se o seguinte:
Um grito prolongado, estridente, contínuo,
completamente anormal e inumano. Um uivo, um
grito agudo, metade de horror, metade de triunfo,
como somente poderia ter surgido da garganta
dos condenados, em sua agonia, e dos demônios
exultantes com a sua condenação.
					(POE, 2002:49).
Ao abrirem a parede, encontram o cadáver em “avançado estado de decomposição”. E sobre sua cabeça, “com
a boca avermelhada e o único olho chamejante, achava-se
pousado o animal odioso” (POE, 2002:50). Eis a conclusão
do conto, que não redime o criminoso. Sua perversidade
sem fim e sua renúncia a qualquer clemência ou humanidade haviam sido punidas.

5.2. O BARRIL DE AMONTILLADO
Mas o mesmo não acontece com o narrador de O barril
de amontillado, conto relatado também em primeira pessoa,
em que o desejo de vingança é que lança o protagonista
para seus demoníacos interiores. O enredo é simples: após
ter sua honra mortalmente ofendida por um conhecido, ele
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decide se vingar. Novamente apresentando ao leitor suas
motivações tal qual o advogado de defesa a um juiz, novamente dizendo ter suportado o melhor que pôde as injúrias
de tal sujeito, ele abre as portas-precedentes para que a loucura e o sadismo assumam o controle:
“Não devia apenas castigar, mas castigar
impunemente” 						
			

(POE, 2002:29).

E o faz com gosto, já que a imolação é de crueldade inaudita: sendo o ofensor um entendido em vinhos, o ofendido
o convida, em plena loucura de carnaval, a dar seu parecer
sobre um duvidoso barril de amontillado que recebeu. O
ofensor, duvidando da procedência do néctar, aceita o desafio, seguindo o narrador por catacumbas úmidas e sem fim,
até chegarem a uma pequena cripta cheia de ossos, onde é
subitamente preso a correntes. É importante observarmos
que, diferentemente de O gato preto, aqui o narrador não
sofre transformação alguma, já que desde a primeira linha
ele está imerso nas profundezas do ódio, encharcado pelo
puro e vil desejo de vingança.
A narrativa, assim, ocupa-se mais do que está fora,
da ambientação e da atmosfera, e menos das angústias e
dos conflitos interiores do personagem. Porque aqui praticamente não há “descida”, a não ser aquela terrível que
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se conduz através das catacumbas. Mas voltemos a elas,
onde, com a tranquilidade e a frieza dos psicopatas, o vingador começa a tapar o buraco em que prendeu seu inimigo, encerrando-o para sempre.
A cena é descrita com indiferença sem precedentes:
Pus-me a trabalhar entre a pilha de ossos a que
já me referi. Jogando-os para o lado, deparei logo
com uma certa quantidade de pedras de construção
e argamassa. Com este material e com a ajuda de
minha colher de pedreiro, comecei ativamente a tapar
a entrada do nicho.
					 (POE, 2002:35).
E assim o narrador segue vagarosamente seu impiedoso trabalho, completando fila após fila de tijolos até encaixar a última
pedra. A narrativa conclui-se com um irônico In pace requiescat.
Ou seja, desta vez a crueldade acabou absolvida, segundo a rígida porém duvidosa moral de Poe – ou, de acordo
com os mais puristas, a completa ausência dela. E é justamente essa reflexão sobre a moralidade na ficção literária que inspira o conto Nunca aposte sua cabeça com o diabo, publicado na revista Graham’s Lady’s and Gentleman’s
Magazine, em 1841.
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5.3. NUNCA APOSTE SUA CABEÇA COM O DIABO
Neste conto, encontramos o próprio Poe como um narrador totalmente à vontade para citar referências e responder a quem julga amorais os seus escritos. Vaticinando que
“toda obra de ficção deveria ter uma moral” (POE, 2002:237),
elabora um breve e sofisticado preâmbulo em que cita
Pierre La Seine e Homero, julga sua própria fábula superior às de La Fontaine e vocifera contra os críticos, para depois se dedicar ao relato da miserável história de seu amigo
Toby Dammit.
Por ser mais descontraído e repleto de cinismo, o conto nos afasta das sombras pelas quais caminhávamos até
há pouco. Mas ainda assim é um dos arranjos mais divertidos de Poe, que nos deu saborosas passagens, como:
(A mãe de Toby Dammit) fez o que pôde para
castigá-lo enquanto ainda pequeno (...), porém tinha
a desgraça de ser canhota. O mundo gira da direita
para a esquerda. Não se deverá, pois, açoitar uma
criança da esquerda para a direita. Se cada golpe, na
direção própria, lança para fora uma má propensão,
conclui-se que cada pancada, numa direção oposta,
soca para dentro sua parte de maldade. 			
				

(POE, 2002:239).
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Pois bem, o conto prossegue e acompanhamos o pobre
Toby em sua condenável obsessão por apostar a cabeça
com o diabo em qualquer circunstância, mesmo sendo frequentemente admoestado pelo narrador. Até que o próprio
diabo, disfarçado como um venerável velho manquitola,
aparece e propõe um desafio acerca do salto sobre um torniquete, façanha da qual Dammit garante ser capaz: “Estou
absolutamente seguro de que você ganhará, Dammit, mas,
por simples formalidade, somos obrigados a fazer uma experiência, você entende” (POE, 2002:245 e 246). Sucede o
previsível: ele pula e, durante o movimento, sua cabeça se
depara com um gancho escondido, é decepada do corpo e
some imediatamente. Sem fundos para custear as exéquias,
o amigo narrador vende seu cadáver como ração canina.
Tal é a fábula com que Poe, sem recusar a violência que
lhe é peculiar, abre uma espécie de parêntese para dialogar mais proximamente com os leitores, exortando-os ao
comedimento e à sensatez que ele próprio tantas vezes
desprezou. É como um clarão doentio que se abre na penumbra da floresta, em que é possível enxergar mais nitidamente os perigos que derivam de nossos atos inconsequentes. Mas a clareira logo fica para trás e a floresta volta a se
encerrar, desta vez mais escura do que nunca, já que agora
estamos cercados pelas trevas da Inquisição espanhola: estamos diante d’O poço e o pêndulo.
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5.4. O POÇO E O PÊNDULO
Situado entre os contos mais sombrios do livro, é também
um dos mais famosos de Poe. Foi inúmeras vezes adaptado
para o cinema e serviu de inspiração para canções dos mais variados estilos, do metal pesado à música erudita, em uma espécie de culto que pode ser justificado pelo domínio magistral dos
recursos que, ainda hoje, fazem da história um verdadeiro pesadelo. A ambientação gótica de criptas e catacumbas gotejantes,
o narrador novamente em primeira pessoa, que aos poucos tem
a dimensão de seus infortúnios, os carrascos cujas identidades
nunca são reveladas e uma luta constante entre delírio, esgotamento psicológico e consciência proporcionam uma experiência literária sem precedentes. As primeiras linhas já são fulminantes: “Estava exausto, mortalmente exausto com toda aquela
longa agonia” (POE, 2002:249). E conforme o pobre homem se
dá conta do próprio paradeiro, a situação só faz piorar:
Vi, também, durante alguns momentos de delírio e terror,
a suave e quase imperceptível ondulação das negras
tapeçarias que cobriam as paredes da sala, e meu olhar
caiu então sobre as sete grandes velas que estavam em
cima da mesa. A princípio, tiveram para mim o aspecto
de uma caridade, e pareceram-me anjos brancos e esguios
que deveriam salvar-me.
				

(POE, 2002:250).
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O réu está diante de seus carrascos, ouvindo sua terrível
sentença, que Poe mantém habilmente oculta. Exausto, ele
adormece a sonhar com a morte e acorda na primeira etapa
de seu martírio – o breu total de uma espécie de calabouço.
A engenhosidade narrativa é sublime: estamos enclausurados em sua cabeça, não há luz, não há outro personagem,
não há nada além das terríveis suposições de sua mente, que
é presa, agora sim, de uma descida sem fim. A descrição psicológica é riquíssima:
Essas sombras de lembranças apresentavam,
indistintamente, grandes figuras que me carregavam,
transportando-me, silenciosamente, para baixo... para
baixo... ainda mais para baixo... até que uma vertigem
horrível me oprimia ante a ideia de que não tinha mais
fim tal descida.
				

(POE, 2002:251).

A sugestão e o suspense, assim, triunfam gloriosamente
na narrativa, já que do espaço físico e dos outros personagens pouco ou nada se sabe: lentamente o condenado tateia
e mapeia o local, descobrindo um dos poços nos quais deveria ter caído por não enxergá-los. Seu estado de nervos continua à beira de um colapso, mas ele afasta sumariamente a
ideia de se matar: “Em outras condições de espírito, poderia
ter tido a coragem de acabar de vez com a minha miséria,
mergulhando num daqueles poços” (POE, 2002:256).
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Pouco tempo depois ele adormece, novamente esgotado, e acorda para o segundo suplício, agora amarrado por
braços e pernas a uma espécie de andaime. Recobrando os
sentidos, aos poucos percebe que, logo acima de si, há um
enorme pêndulo com uma lâmina que passa a se mover e,
para a sua mortificação, vai descendo, a princípio com muito vagar e depois mais rapidamente. Poe consegue manter
por longas linhas essa situação-limite servindo-se de exaltados arranjos, como:
Para que falar das longas, longas horas de horror
mais do que mortal, durante as quais contei as rápidas
oscilações do aço? Polegada a polegada, linha a linha,
descia aos poucos, de modo só perceptível a intervalos
que para mim pareciam séculos. E cada vez descia
mais, descia mais!...
				 (POE, 2002:260).
Até que lhe surge a ideia de esfregar restos de comida nas tiras de couro que o prendem para que os ratos as
roam. Ele desta forma se liberta no último segundo, mas,
ao se soltar e caminhar pelo chão, ativa uma espécie de mecanismo que recolhe o pêndulo e faz com que as paredes
passem a se fechar sobre si. Novamente sua angústia (e a
nossa) parece não ter fim, e o delírio segue:
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Essas cores, agora, haviam adquirido, e estavam ainda
adquirindo, um brilho intenso e surpreendente, que
dava às imagens fantásticas e diabólicas (da parede)
um aspecto que teria arrepiado nervos mais firmes do
que os meus. Olhos demoníacos, de uma vivacidade
sinistra e feroz, cravavam-se em mim de todos os lados,
de lugares onde antes nenhum deles era visível (...)
				

(POE, 2002:265).

É o fundo dos fundos, o confronto final entre o condenado e seus maiores temores, aqui essencialmente religiosos,
em um combate amplificado pela atmosfera oculta em que
foi lançado. Mas ele sai vencedor, sendo enfim salvo no último instante pela cavalaria francesa que o livra das garras da
Inquisição.
Abra-se um breve parêntese para se observar que se
notam, neste conto, vários dos elementos que serão familiares à obra de Lovecraft. A ambientação, o mal à espreita, a descida sem fim: perceber-se-á, em breve, como
ele se serviu fartamente das receitas de Poe para criar
seus próprios festins do pavor. São aspectos que também
se encontram em vários outros contos, como o próprio
O gato preto e, principalmente, Manuscrito encontrado em
uma garrafa.
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5.5. MANUSCRITO ENCONTRADO EM UMA GARRAFA
O que começa como pura aventura marítima, tão comum à
época em que a navegação colonialista ainda inspirava autores
como Melville (seu Moby Dick é de 1851), envereda para um
assombroso mergulho nos distantes mares polares. E o que se
segue são o legítimo horror e a inevitável loucura advindos do
encontro com o desconhecido, tema este tão caro a Lovecraft.
Desta vez acompanhamos o narrador, de quem pouco ou nada
sabemos, embarcar no porto de Batávia, na “rica e populosa ilha
de Java”, para um simples passeio pelas ilhas ao redor. A partir
daí navegamos para uma nova descida – mas agora de ordem
geográfica, inspirada em mapas imemoriais como os do geômetra do século XVI Gerardus Mercator, nos quais se via o oceano “desaguar, por quatro bocas, no abismo polar (setentrional),
sendo absorvido pelas entranhas da terra” (POE, 2002:76).
A narrativa está repleta de referências a monstros mitológicos (como o kraken) e a acontecimentos assustadores,
como mostra o trecho a seguir, a descrever uma espécie de
simum que havia varrido a tripulação do navio, deixando
somente o narrador e um velho marinheiro:
(...) percebi o clarão triste e sombrio de uma luz
vermelha, a flutuar sobre a vertente do imenso abismo
em que nos achávamos e a lançar sobre o nosso convés
um vacilante reflexo. Erguendo os olhos, deparei
com um espetáculo que me fez gelar o sangue nas
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veias. A uma altura tremenda, diretamente sobre
nós, justamente sobre a precipitosa muralha de água,
navegava um navio gigantesco, que deslocaria talvez
quatro mil toneladas.
				

(POE, 2002:68 e 69).

Em uma inacreditável e arabesca manobra, o narrador consegue se lançar ao convés do imenso navio quando este aniquila o seu, e o elemento fantástico passa a dar o rumo da
história: a embarcação é tripulada por homens velhíssimos,
alquebrados pela decrepitude, que falam uma estranha língua,
dotados de “instrumentos matemáticos inteiramente obsoletos e de aspecto estranho” e totalmente alheios à sua presença.
São “fantasmas de séculos extintos”, e o próprio navio parece
ter idade imemorial, escuro, úmido e poroso. Mas, à revelia
disso, o barco segue a pleno pano rumo ao coração do que
aparenta ser o pólo sul. E assim como a tormenta, a excitação
do narrador só faz aumentar:
Quando lanço o olhar em torno, envergonho-me de
meus temores passados. Se tremi ante a tempestade que
até agora nos açoitou, como dar uma ideia da luta entre
o vento e o oceano, luta diante da qual as palavras
tufão e simum se tornam triviais e inexpressivas?
					 (POE, 2002:74).
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Nesse turbulento estado de espírito encontramos outra
característica comum aos personagens de Poe, que tanto
influenciou Lovecraft: a desistência de contar com a compreensão do leitor. É uma artimanha hábil e eficiente para a
composição da história, já que o próprio relator, recorrendo à sensatez, assume o descabimento daquilo que conta,
mas o fará mesmo assim, porque se trata, claro, de uma
história extraordinária. Isso se exemplifica pela passagem:
“Julgo inteiramente impossível que alguém possa imaginar
os horrores por que passei; não obstante, a curiosidade de
penetrar os mistérios destas espantosas regiões predomina
sobre o meu desespero” (POE, 2002:75). Aqui também encontramos um apelo à nossa capacidade imaginativa, um
chamado para que nos lancemos ao inconcebível.
Acredito ser este o momento em que tanto Poe quanto
Lovecraft nos convidam a suspender nossas patrulhas da
realidade para ultrapassarmos os umbrais do crível. Posto
isso, logo após este trecho encontramos o seguinte: “É evidente que nos encaminhamos rapidamente para algum conhecimento excitante – para algum segredo que não deverá
jamais ser revelado, e cujo final será a destruição” (POE,
2002:75). Temos aqui a genuína matéria do inefável manuseada com destreza incomparável, o momento em que
se dá o mergulho sem volta. Pouco depois, a tormenta recrudesce e acaba por engolir o navio, de onde ouvimos o
último e desesperado apelo do narrador.
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Uma derradeira observação em relação ao conto: lembremos que se trata, como diz o próprio título, de um manuscrito encontrado em uma garrafa, espécie de relato epistolar
que dá liberdade ilimitada para o escritor fantástico confessar ao papel os mais selvagens arroubos de sua imaginação,
sem o ônus de que seu narrador em primeira pessoa pereça no final, demolindo a lógica. O recurso foi novamente
usado por Poe no fabuloso Aventuras sem paralelo de Hans
Pfaal e em várias outras narrativas. Lovecraft, por sua vez,
também recorreu a ele para descrever suas Montanhas da
loucura, que serão perscrutadas em breve.

5.6. WILLIAM WILSON
Falando em montanhas, procederemos agora à análise
de outra acidentada e erodida geografia, talvez a mais desafiadora que existe: a do nosso interior. Não especificamente
do nosso, mas do provável esquizofrênico William Wilson
no conto que leva seu nome. Trata-se de uma narrativa em
primeira pessoa e profundamente psicológica, na qual Poe
se debruça com fervor sobre o inconsciente muito antes de
Freud conceber a psicanálise.
Logo no início somos apresentados ao infame William
Wilson, cujo nome real ele prefere omitir para não ver
“manchada” a folha de papel em que escreve. Ele já começa se purgando por algo terrível que cometeu, que condenou sua existência a um “auge de torpeza”, ao “horror”
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e aos “mistérios da mais estranha de todas as visões sublunares” (POE, 2002:78). A descrição é minuciosa e detalhada, fruto da atormentada alma que há muito guarda
uma inconfessável verdade e enfim encontra alguém com
quem é capaz de se abrir. Tornamo-nos, assim, os analistas cúmplices, os depositários de sonhos, regressões e
delírios com que William, deitado no divã, tenta justificar
seu atual e odioso estado.
Acompanhamo-lo pelas poéticas memórias da infância,
no colégio interno localizado em uma sombria aldeia da
Inglaterra, que:
Parecia, na verdade, um lugar de sonho, essa velha
cidade venerável, bem própria para encantar o
espírito. Neste momento, mesmo, sinto na imaginação
o estremecimento do frescor de suas avenidas
profundamente sombreadas, respiro as emanações de
seus mil bosques e tremo ainda com uma indefinível
volúpia à nota profunda e surda do sino, rompendo, a
cada hora, com seu rugir súbito e moroso, a quietude da
atmosfera sombria na qual se enterrava e adormecia o
campanário gótico todo denteado.
				

(POE, 2002:78 e 79).
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Devido ao seu gênio imperioso e ardente, o herói logo
se impõe sobre todos os coleguinhas. Todos, menos um: o
aluno que coincidentemente também se chamava William
Wilson (o nome real é novamente omitido). Ambos rivalizavam em tudo, sendo que o homônimo parecia existir
simplesmente para tolher e negar o “original”, causando-lhe inúmeros aborrecimentos. Mas o que realmente enlouquecia o narrador era a exímia imitação de si de que o
segundo Wilson, apesar da limitação que reduzia sua voz a
um fraco sussurro, era capaz:
Wilson dava-me a réplica com uma perfeita imitação
de mim mesmo – gestos e palavras – e representava
admiravelmente seu papel. Meu traje era coisa fácil de
copiar, meu andar, minha atitude geral, ele fizera seus
sem dificuldade e, a despeito de seu defeito constitutivo,
nem mesmo minha voz lhe havia escapado.
					 (POE, 2002:86).
Logo nota-se o conceito alemão do doppelgänger, ou “duplo andante”, um tanto em voga na ciência e na literatura
de então – O médico e o monstro, de R. L. Stevenson, é de
1886. Mas é um duplo às avessas, como veremos a seguir,
já que neste caso é a representação que aparentemente
carrega boas intenções, cabendo à “matriz” o lado negro.
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Ademais, aqui a ideia é explorada com sutileza fantástica
nos dois sentidos que a palavra carrega, pois além da habilidade com que Poe nos conduz ao clímax, em nenhum momento sabemos se o outro Wilson existe ou não. O que é
certo é que a situação levou o protagonista a querer pregar
uma violenta peça no colega; porém, entrando furtivamente em seu quarto à noite e iluminando o rosto adormecido
de seu rival, assustou-se mortalmente ao ver nele as feições
que tinha certeza serem suas: “Meu coração palpitou, os
joelhos vacilaram, toda a minha alma foi tomada de um
horror intolerável e inexplicável” (POE, 2002:89).
Então foge alucinadamente da escola e vai para outra
cidade, onde vive com certa serenidade durante vários
meses. Mas lá também seus pendores para o vício só se
fortalecem e, enquanto participava de uma orgia de jogos,
bebidas e “outras seduções, mais perigosas”, ele é chamado por um criado, que anuncia uma repentina visita: vê,
diante de si, ninguém menos do que seu sósia, que com o
temido sussurro exclama seu nome. Transido, o narrador
chega a perder os sentidos, e neste ínterim o outro some.
Assim a história prossegue, com William Wilson fugindo e
seu espectro encontrando-o sempre, em diferentes países,
ora frustrando suas trapaças em jogos, ora demolindo suas
estratégias de sedução amorosa.
Em dado momento, o narrador faz uma observação curiosa: “inúmeras vezes em que ele atravessara o meu caminho,
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recentemente, jamais o fez senão para frustrar planos ou
derrotar ações que, se bem-sucedidas, teriam redundado em
amarga decepção” (POE, 2002:97). Ou seja, aparentemente
o outro Wilson age como uma espécie de protetor do primeiro, remediando atos de pura inconsequência que poderiam lançá-lo em piores lençóis. Mas aquele é a encarnação
da racionalidade e da ponderação que o original, escravo de
dissipações, rejeitou, e é exatamente este conflito que leva à
descida do personagem em questão. Ele é literalmente arrastado pelo que renunciou em si próprio, pelos despojos de sua
personalidade com os quais não suporta conviver.
A narrativa culmina com um violento duelo entre os dois
em pleno carnaval de Roma, vencido pelo narrador, que, ao
mirar o ferido, assusta-se novamente com a impressão de
que está diante de um espelho que refletia a si próprio, todo
ensanguentado. Uma impressão passageira, que foi “o que
pareceu, mas não era”. E para selar de vez o destino do algoz,
o agonizante pronuncia as últimas e reveladoras palavras:
“Venceste e eu me rendo. Mas, de agora em diante,
também estás morto... morto para o Mundo, para o
Céu e para a esperança! Em mim tu existias... e vê em
minha morte, vê por esta imagem, que é a tua, como
assassinaste absolutamente a ti mesmo”.
				

(POE, 2002:100).
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Ponto final na vida dos dois, e nesta que é uma das mais
corajosas expedições de Poe pelas traiçoeiras profundezas
da psique.

5.7. O CORVO
Caminhamos, assim, para a conclusão da análise a que nos
propusemos fazer neste capítulo. Mas ela permanecerá incompleta se não devotarmos algumas linhas ao pássaro que, após voar
por céus ausentes, pousou para sempre nos umbrais de um isolado e atordoado erudito: estamos falando d’O corvo. Transcrevo-o
aqui, integralmente, na tradução em verso de Fernando Pessoa:
“Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste,
Vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais,
E já quase adormecia, ouvi o que parecia
O som de alguém que batia levemente a meus umbrais.
‘Uma visita’, eu me disse, ‘está batendo a meus umbrais.
É só isto, e nada mais.’
Ah, que bem disso me lembro!
Era no frio dezembro,
E o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais.
Como eu qu’ria a madrugada, toda a noite aos livros dada,
P’ra esquecer (em vão!) a amada, hoje entre hostes celestiais.
– Essa cujo nome sabem as hostes celestiais,
Mas sem nome aqui jamais!
Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo
Me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais!
Mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repetindo,
‘É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais;
Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais.
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É só isto, e nada mais’.
E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante,
‘Senhor’, eu disse, ‘ou senhora, decerto me desculpais;
Mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo,
Tão levemente batendo, batendo por meus umbrais,
Que mal ouvi...’
E abri largos, franqueando-os, meus umbrais.
Noite, noite e nada mais.
A treva enorme fitando, fiquei perdido receando,
Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais.
Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita,
E a única palavra dita foi um nome cheio de ais
- Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais.
Isso só e nada mais.
Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo,
Não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais.
‘Por certo’, disse eu, ‘aquela bulha é na minha janela.
Vamos ver o que está nela, e o que são estes sinais.’
Meu coração se distraía pesquisando estes sinais.
‘É o vento, e nada mais.
Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça,
Entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais.
Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento,
Mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais,
Num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais,
Foi, pousou, e nada mais.
E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura
Com o solene decoro de seus ares rituais.
‘Tens o aspecto tosquiado’, disse eu, ‘mas de nobre e ousado,
Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais!
Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais.’
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro,
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Inda que pouco sentido tivessem palavras tais.
Mas deve ser concedido que ninguém terá havido
Que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais,
Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais,
Com o nome ‘Nunca mais’.
Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera, augusto,
Que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais.
Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento
Perdido, murmurei lento,
‘Amigo, sonhos – mortais
Todos – todos já se foram.
Amanhã também te vais’.
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
A alma súbito movida por frase tão bem cabida,
‘Por certo’, disse eu, ‘são estas vozes usuais,
Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono
Seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais,
E o bordão de desesp’rança de seu canto cheio de ais
Era este ‘Nunca mais’.
Mas, fazendo inda a ave escura sorrir a minha amargura,
Sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais;
E, enterrado na cadeira, pensei de muita maneira
Que qu’ria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais,
Esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais,
Com aquele ‘Nunca mais’.
Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo
À ave que na minha alma cravava os olhos fatais,
Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando
No veludo onde a luz punha vagas sobras desiguais,
Naquele veludo onde ela, entre as sobras desiguais,
Reclinar-se-á nunca mais!
Fez-se então o ar mais denso, como cheio dum incenso
Que anjos dessem, cujos leves passos soam musicais.
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‘Maldito!’, a mim disse, ‘deu-te Deus, por anjos concedeu-te
O esquecimento; valeu-te.
Toma-o, esquece, com teus ais,
O nome da que não esqueces, e que faz esses teus ais!’
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
‘Profeta’, disse eu, ‘profeta - ou demônio ou ave preta!
Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais,
A este luto e este degredo, a esta noite e este segredo,
A esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrais
Se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrais!
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
‘Profeta’, disse eu, ‘profeta - ou demônio ou ave preta!
Pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais.
Dize a esta alma entristecida se no Éden de outra vida
Verá essa hoje perdida entre hostes celestiais,
Essa cujo nome sabem as hostes celestiais!’
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
‘Que esse grito nos aparte, ave ou diabo!’, eu disse.
‘Parte! Torna à noite e à tempestade! Torna às trevas infernais!
Não deixes pena que ateste a mentira que disseste!
Minha solidão me reste! Tira-te de meus umbrais!
Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais!’
Disse o corvo, ‘Nunca mais’.
E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda
No alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais.
Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha,
E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há mais e mais,
Libertar-se-á... nunca mais!”

Pináculo da também prolífica poesia de Poe, O corvo tem
todos os elementos que consagraram a prosa do autor: o isolamento, a melancolia, uma violenta tempestade, um per63

sonagem profundamente perturbado, os delírios, o terror
claustrofóbico e inúmeras menções a tempos imemoriais,
como vemos nos seguintes versos:
A treva enorme fitando, fiquei perdido receando,
Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais.
Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita,
E a única palavra dita foi um nome cheio de ais —
Eu o disse, o nome dela, e o eco dos meus ais,
Isto só e nada mais.
Pouco depois bate à vidraça o corvo agourento, que entra e
se acomoda sobre o busto de Palas Atena sobre os umbrais do
pobre homem. Fosse uma das histórias extraordinárias, que por
sinal já eram repletas de beleza poética, d’O corvo emanariam
uma ambientação inigualável e uma incrível força narrativa,
criada pela intimidade e a cumplicidade existente entre os únicos personagens. Mas não: para narrar seu encontro com o destino, Poe escolheu cavalgar pelas imensas vastidões poéticas.
Há, n´O corvo, absoluta supremacia das trevas sobre qualquer
centelha de esperança, sobre qualquer lembrança iluminada pela
amada Lenore, e tudo é reforçado por rimas de insuperáveis riqueza e beleza. A queda é abrupta, sem fim; o corvo, placidamente aninhado como um “demônio que sonha”, apenas grasna
seus indiferentes “nunca mais” que, rimando com os desesperados “ais” do malfadado, despertam as hipóteses infernais que seu
aparecimento repentino suscita.
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A noite avança e o desiludido solilóquio também: “‘Amigos,
sonhos – mortais / Todos, todos já se foram. Amanhã também
te vais.’ / Disse o corvo, ‘nunca mais’”. Assim segue até que
o narrador finalmente se consome nas próprias angústias, até
que é tragado pelo vácuo sem fim do desespero e lança de lá
sua última súplica na forma da abissal estrofe final:
E o Corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda,
No alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais.
Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha,
E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais.
E a minh’alma dessa sombra que no chão há de mais e mais,
Libertar-se-á... nunca mais!”
A exclamação final ressoa como uma trovoada na tempestade
que persiste. Mas, assim como a peça de Beethoven que segue reverberando mesmo após o último acorde, O corvo continua a ecoar
muito depois que seu interlocutor se silencia. Porque no momento
em que abrimos a janela e o deixamos entrar, permitimos que o
vento apague as velas, e encontramo-nos a sós, no breu total, com
os mais apavorantes espectros que existem: aqueles que habitam
os desvãos abandonados dos nossos próprios abismos, cujo despertar só depende do impassível grasnar de um pássaro – ou de um
escritor – sobrenatural. Apenas isso e nada mais.
lll
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6

H. P. LOVECRAFT:
O VIAJANTE CONFINADO
“Vivemos em uma plácida ilha de ignorância no meio de infinitos
oceanos negros, e não devemos viajar para longe”.
Lovecraft, O chamado de Cthulhu, pg. 01

A

ntes de tudo, é preciso dizer que Howard Phillips
Lovecraft é tão misterioso quanto a sua obra.

Reservado, introspectivo e, por diversos motivos, recluso, é também um dos mais estranhos autores de que se
tem notícia, cercado por uma névoa de isolamento que só
faz intensificar a particularíssima atmosfera de seus contos e novelas. Jamais saiu da América do Norte, e mesmo
assim viajou pelos meandros da imaginação como poucos
ou talvez ninguém antes jamais havia feito. Para encontrá-lo e observá-lo, para se compreender a formação de um
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dos mais importantes escritores fantásticos, é preciso viajar
para as terras inconcebíveis de continentes adormecidos, é
preciso transpor as titânicas montanhas que ele ergueu ao
redor de si para se proteger de uma realidade que de várias
formas tentou esmagá-lo. Pois, desde o início, a vida foi
inimiga de Lovecraft, fato que como veremos será determinante em sua obra.
Filho único do negociante de joias e metais preciosos
Winfield Scott Lovecraft e de Sarah Susan Phillips, oriunda de notória linhagem, Howard veio ao mundo em 20
de agosto de 1890 na cidade de Providence, Rhode Island.
Logo aos três anos enfrenta a primeira de inúmeras tragédias que lhe forjariam o caráter: o pai sofre uma grave crise
nervosa, que deixa sequelas indeléveis e o confina em casas
de repouso até o fim da vida. Assim, sua criação fica sob
responsabilidade da mãe e do avô, que instilou no neto o
hábito de leitura desde cedo e arranjou para ele versões infantis da Ilíada e da Odisséia, de Homero, e de As Mil e uma
noites, que lhe causariam profunda impressão. O avô também foi o responsável pelo primeiro contato de Lovecraft
com os clássicos da literatura gótica de horror, que o influenciariam irreversivelmente.
Criança de intelecto prodigioso, recitava poemas desde
os dois anos de idade e pouco depois já escrevia os seus
próprios. Mas a saúde tomou o caminho inverso; de nervos
e compleição muito frágeis, Lovecraft vivia enfrentando
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doenças, sendo a maioria aparentemente de origem psicológica. De acordo com um de seus biógrafos, o autor de
ficção científica Lyon Sprague de Camp, ele sofria de poiquilotermia, complicação rara que fazia com que a pele se
gelasse sempre que tocada.
Assim o pequeno Howard raramente ia à escola, passando a quase totalidade de seus dias a ler, absorvendo por
conta própria uma quantidade assombrosa de informações.
Aos oito anos ele desvendou as maravilhas da ciência,
primeiro através da química e depois com a astronomia.
Passou então a escrever jornais de forma amadora, distribuindo-os entre os poucos amigos que possuía. A atitude
foi encorajada por professores e colegas da escola que esporadicamente frequentava, levando-o até a elaborar uma coluna mensal sobre astronomia no Pawtuxet Valley Gleaner,
um dos jornais locais.
As coisas andavam bem para o suscetível garoto até que,
em 1904, a morte do avô, alicerce e provedor da família,
assoma como um furacão. A dissolução de seus bens lança
filha e neto em sérias dificuldades financeiras, e os dois têm
de se transferir da confortável propriedade de até então para
as modestíssimas cercanias da Angel Street, uma mudança
que devastou o já delicado estado de espírito do garoto. Ele
chega a cogitar suicídio, mas a recém-descoberta sede de conhecimento suplanta a possibilidade, entretendo-o durante
alguns calmos anos.
69

Porém, às vésperas de se graduar no primeiro grau, em
1908, a realidade investe novamente contra o agora jovem
Lovecraft: ele sofre um colapso nervoso que o impede de
obter o diploma e de cursar a Brown University. Isso se
tornaria um perene motivo de vergonha, apesar de seus
formidáveis avanços como autodidata. Profundamente
abatido, Lovecraft praticamente se abstém do convívio social durante cinco anos, até 1913, período durante o qual
desenvolve uma aproximação doentia com sua também
conturbada mãe. A produção literária neste período é rarefeita, restringindo-se a apenas alguns poemas e ensaios
sobre astronomia.
Foi necessário um peculiar acontecimento para despertá-lo do sono boreal: leitor contumaz das famosas revistas
de ficção científica e fantasia feitas com papel de baixa qualidade de então (as pulp magazines, de “polpa”), Lovecraft
incomodou-se com a insipidez de um conto de amor publicado à época e decidiu escrever uma carta em verso para
atacá-lo. A missiva foi publicada, o que resultou em polêmica e o atraiu para um acalorado debate com editores de
algumas dessas publicações. O burburinho chamou a atenção de Edward F. Daas, então presidente de uma associação
que reunia escritores amadores que publicavam suas próprias revistas. A convite dele, Lovecraft se juntou ao grupo
em 1914 e então passou a produzir com certa regularidade:
publicou treze edições de O Conservador, seu próprio jornal,
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e contribuiu volumosamente com poemas e ensaios para
outras publicações.
Toda essa atividade certamente o salvou de um provável
ostracismo, como ele próprio admite:
Em 1914, quando a gentil mão do amadorismo me
foi estendida pela primeira vez, eu estava tão perto
do estado de vegetação quanto qualquer animal pode
estar (...) Pela primeira vez eu pude imaginar que meus
desajeitados sapateios sobre a arte eram algo mais do
que fracos lamentos perdidos em um mundo que se
recusava a ouvi-los. 					
(LOVECRAFT, 2007:112).
Foi também esta agitação que levou Lovecraft a retomar a pena da ficção para conceber, no verão de 1917,
A tumba e Dagon, este um dos maiores frutos de sua
incomparável habilidade em compor mitologias arcanas. Porém, sua produção ficcional ainda era ocasional
e esparsa, com o autor se ocupando majoritariamente
com ensaios, poemas e uma animada troca de correspondência durante este que foi um período de inédita
serenidade. Arrisco dizer até que, não fosse uma nova
tragédia, talvez Lovecraft chegasse ao ponto de fazer
jus ao sobrenome, entregando-se a escrever apaixonadas novelas de amor.
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O que, felizmente para nós e infelizmente para ele, não
foi o caso: em 1919 é a vez de sua combalida mãe sofrer
um colapso, sendo internada no hospital local para de lá
jamais sair. Ela morreu em 1921, fato que novamente despedaçou o filho. Mas desta vez ele foi capaz de se recompor com mais agilidade, reaparecendo socialmente algumas
semanas depois em uma convenção jornalística em Boston,
onde conheceu sua futura mulher, Sonia Green. Os dois
se casaram três anos depois e Lovecraft mudou-se para o
apartamento dela, em Nova Iorque. As perspectivas eram
boas: ele conseguira se estabelecer como contista profissional após a renomada revista Weird Tales aceitar inúmeros de
seus trabalhos, e ela comandava uma bem-sucedida loja de
chapéus na Quinta Avenida.
Mas naturalmente que a calmaria foi breve. A loja logo
abriu falência, Lovecraft recusou o posto de editor que lhe
foi oferecido pela Weird Tales por implicar em se mudar
para Chicago, e a saúde de Sonia se deteriorou rapidamente, obrigando-a a uma temporada em um sanatório. Ao sair
de lá, em 1925, ela conseguiu um trabalho em Cleveland, e
Lovecraft foi forçado a se mudar para um apartamento de
solteiro na desoladora região de Red Hook, em NY. Iniciouse um novo período de depressão e isolamento na vida do
autor, que, politicamente conservador, sentia-se profundamente incomodado pela “massa estrangeira” da cidade, e
ansiava mais e mais pela sua querida Providence natal. Os
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trabalhos de então apenas refletem essa situação: sua ficção
vai da nostalgia pura e simples de A casa abandonada até a
profunda misantropia de Horror em Red Hook e Ele. Até que,
em 1926, ele enfim concretiza seu desejo de voltar para
Providence e lá começar um negócio. Mas a um alto preço: sua família era contra o casamento com Sonia, judia
e sete anos mais velha, e, mesmo nutrindo forte afeição
pela esposa, ele é forçado a pedir o divórcio, que se consuma em 1929.
De volta à cidade de seu nascimento e agora sem grandes
laços com o mundo além dela, Lovecraft passa então a viver
a década final de sua vida, que também foi a mais prolífica. É
quando ele se estabelece como o autor de “estranhos contos”
da Nova Inglaterra, é quando produz suas obras mais conhecidas, como O chamado de Cthulhu, A sombra fora do tempo e
Nas montanhas da loucura, é quando ele encorpa sua já robusta
comunicação espistolar e, enfim, é quando ele inspira a carreira de jovens escritores da região, como August Derleth e
Fritz Leiber. Mas os anos finais de sua vida são especialmente cruéis: sua tia preferida vem a falecer, um de seus mais
íntimos correspondentes comete suicídio e seus contos se
tornam longos e complexos demais para serem publicados.
Paralelamente, o câncer no intestino que o levará já estava desenvolvido a ponto de afastar qualquer possibilidade de cura.
Tendo de lidar com uma dor constante e lancinante, Lovecraft
finalmente vem a sucumbir no dia 15 de março de 1937.
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Tal foi a trágica vida do autor das obras que analisaremos a
seguir. Uma existência conturbada, que ajuda a explicar a sua
obsessão pelos profundos mistérios de que somos feitos, pela
escuridão de nossas verdades mais nucleares. Em nenhuma
época Lovecraft experimentou longos períodos de paz ou serenidade, enfrentando desde cedo problemas que rapidamente
o convenceram de que o lugar mais seguro para se permanecer
era dentro de si próprio.
Frequentemente doente, dono de nervos delicados e já por
natureza tímido e pouco afeito ao convívio social, Lovecraft
certamente teria optado pela introspecção mesmo que a realidade não lhe tivesse sido tão hostil; mas, como foi, ele não
teve saída senão criar um mundo próprio para lá se encerrar.
Um mundo riquíssimo em descrições e detalhes científicos, de
relevo alucinante, povoado por seres imemoriais e repleto de
mitologias malsãs. E quanto mais explorava este mundo, mais
o usava para preencher os vazios que existem no “nosso”.
Foi justamente o encontro entre estas duas realidades que
deu origem à arte de Lovecraft. Afinal, seus contos invariavelmente começam como quaisquer outros da época, de forma
corriqueira, possível, universal; são ora expedições que partem
rumo ao Polo Sul, ora relatos escritos à mortiça luz de uma vela
na madrugada de um claustro, ora retiros em regiões rurais isoladas e silenciosas; mas em algum momento cruza-se a fronteira entre o plausível e o inverossímil, e o leitor se vê irreversivelmente à mercê do demiurgo, em seus domínios.
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E então Lovecraft conjura um exército de artimanhas fantásticas e originais para expor a fragilidade, a infinitesimal pequenez
de nossa condição no universo. É quando ele sugere respostas
inimagináveis para perguntas que sequer ousamos fazer, dessa
forma impondo uma espécie de punição vingativa contra a vida
que, na figura da sociedade, tanto o tolheu. E neste momento
conhecemos toda a riqueza, todo o vigor criativo do autor, que,
se não foi tão ousado quanto Poe em termos de exploração de
diferentes estilos, soube apreender cada minúcia, anotar em seu
diário de bordo cada pormenor de suas solitárias peregrinações
por aquele implausível mundo, para de lá trazer as narrativas
com que mesmerizou o nosso.
lll
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7

DISSECAÇÃO DAS CRIATURAS
DE LOVECRAFT
7.1 NAS MONTANHAS DA LOUCURA

A

pesar de toda a obra de Howard Phillips Lovecraft
versar sobre as profundezas à espreita e os apavoran-

tes abismos do universo interior, começaremos esta análise
pelo alto. Na verdade, pelos picos vertiginosos da titânica
cordilheira de Nas montanhas da loucura, longo conto escrito entre fevereiro e março de 1931 e um dos mais representativos do estilo que consagrou o autor. Para escrevê-lo, Lovecraft partiu do profundo interesse pela exploração
do continente Antártico que o acompanhou desde os doze
anos de idade.
Também o animou o romance A narrativa de Arthur
Gordon Pym, de Poe, cujo desfecho ocorre no Polo Sul e que
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é citado algumas vezes pelo narrador do conto. Motivou-o
ainda o fato de que a Antártida era, em meados de 1920,
uma das últimas regiões inexploradas do globo terrestre,
o que despertou sua fertilíssima imaginação para infinitas
possibilidades. Uma das primeiras expedições para o local
é a bem-sucedida investida do americano Richard Evelyn
Byrd, que acontece entre 1928 e 1930, e que serviu de modelo para que Lovecraft recriasse a sua própria na narrativa.
Por fim, sugere-se também que a doença do autor, que causava hipersensibilidade ao frio, pode tê-lo levado a ambientar a aventura nas congeladas plagas polares.
E agora é para lá que embarcamos ao lado do professor
de geologia William Dyer, o narrador, com sua equipe de
alunos, engenheiros e biólogos da fictícia Universidade de
Miskatonic, localizada na também fictícia cidade de Arkham
– ambas criações de Lovecraft frequentemente citadas em
seus contos (ver o “Glossário” no final deste capítulo).
Líder da expedição e homem cultivado pelas ciências,
Dyer começa a escrever porque pretende, a qualquer custo
e por terríveis motivos que ainda desconhecemos, impedir
que novas empreitadas se dirijam ao solo antártico. Ele se
decide por sair do silêncio porque não pode permitir que
outros presenciem o horror de que foi testemunha – e já
aqui temos um dos grandes artifícios de que Lovecraft, assim como Poe, usualmente lançava mão para incrementar
sua obra: o “aviso sensato”, a “preparação racional” para
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os alucinantes acontecimentos que se seguirão. Suas narrativas conseguem, invariavelmente, animar formidáveis
expectativas no leitor; mas, neste sentido, acredito que Nas
montanhas da loucura supera qualquer outro conto por motivos que a seguir serão demonstrados.
Alguns exemplos de suas exortações: “É inevitável duvidar-se de fatos reais tais como os que vou revelar; entretanto, se suprimisse o que parecerá extravagante e inacreditável, não sobraria nada” (LOVECRAFT, 1999:09) ou “É
lamentável que somente algumas pessoas obscuras como
eu e meus colaboradores, associados a uma pequena universidade, tenham alguma possibilidade de se manifestar
em assuntos de natureza radicalmente bizarra e altamente
controvertida” (LOVECRAFT, 1999:10).
A seguir, Dyer se põe a descrever, com enorme riqueza
de detalhes, os meios de transporte, os suprimentos e os
complexos aparelhos de que a equipe se serviria, ao passo
que explica as motivações da expedição:
Meu objetivo na chefia da Expedição da Universidade de
Miskatonic era exclusivamente a obtenção de espécimes das
profundezas de rochas e solos de várias partes do continente
antártico, auxiliado pela fabulosa perfuratriz idealizada
pelo professor Frank H. Pabodie, de nosso departamento de
engenharia.
			

(LOVECRAFT, 1999:10).
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Logo se torna evidente o estilo palavroso, quase monocórdio de Lovecraft, que, especialmente neste caso, serve
à perfeição para uma narrativa que se propõe comedida e
pouco efusiva pela natureza racional do relator. Seu discurso flui de forma sinuosa, um tanto complexa e por vezes resvalando na obscuridade, o que provavelmente barra
seu ingresso no panteão dos grandes escritores; mas, em
compensação, é um grandioso e irrefreável “imaginador”.
Por conta disso, suas frases são muito frequentemente
longas, às vezes descontroladas, vastamente descritivas e
repletas de adjetivos. Um estilo bastante diferente do de
Poe, que costumava se entregar a arroubos verbais e frequentes pontos de exclamação – que, por sinal, são raros
no texto de Lovecraft: a título de curiosidade, nas 130 páginas de Nas montanhas da loucura encontrei apenas cerca
de uma dezena.
Voltando à história, acompanhamos então a equipe de
Dyer embarcando no brigue Arkham e na barca Miskatonic
para zarpar, no começo de setembro de 1930, rumo aos
confins setentrionais. Pouco mais de um mês depois, a pequena frota se aproxima do círculo antártico, e as descrições já ecoam uma espécie de delírio polar e de profundo
desolamento:
O último trecho da viagem foi animado e excitante.
Enormes picos áridos e misteriosos assomavam
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continuamente para o oeste enquanto o sol do meio-dia,
à baixa altura do horizonte setentrional, ou o sol ainda
mais baixo da meia-noite na direção sul, derramava
seus nebulosos raios avermelhados sobre a neve
branca, o gelo e os canais azulados e os trechos negros
da encosta de granito visível. Por entre os desolados
cumes cruzavam furiosas rajadas intermitentes do
terrível vento antártico cujas cadências produziam,
ocasionalmente, vagas sugestões de um selvagem soprar
de flautas. 					
			

(LOVECRAFT, 1999:13 e 14).

Logo em seguida, Lovecraft insere algumas das várias
referências de que se serve para tentar descrever o inominável – algumas reais, como a menção às pinturas asiáticas
do místico artista Nicholas Roerich, outras de seu próprio
arsenal intelectual, como o habitué e insano árabe Abdul
Alharzed, autor do Necronomicon (ver o “Glossário”).
Nessa mesma página, ele evoca versos do ídolo Poe para
descrever a substância que corria pelo monstruoso monte
Erebus: “qual torrente de lava que no solo / Salta, vinda dos
cumes do Yaanek / Nas mais longínquas regiões do polo / Que
ululando se atira do Yaanek / Nos panoramas árticos do polo”
(LOVECRAFT, 1999:14 e 15), para confessar, logo em seguida, que “eu próprio me interessei (pelo panorama) em
virtude da cena antártica da única narrativa extensa de
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Poe – a perturbadora e enigmática Arthur Gordom Pym”
(LOVECRAFT, 1999:15). Já em relação aos aspectos que,
segundo Tzvetan Todorov, caracterizam uma verdadeira
obra fantástica, é importante notarmos os nada desprezíveis esforços de Lovecraft para dar verossimilhança ao
relato através de arranjos como “Não é preciso repetir o
que os jornais já publicaram sobre nossos primeiros trabalhos” (LOVECRAFT, 1999:16), “Penso que a imaginação
popular reagiu vivamente aos nossos boletins telegráficos”
(LOVECRAFT, 1999:20), e tantos outros.
De volta à narrativa, encontramos a equipe já desembarcada em solo austral acompanhada por inúmeros cães,
realizando as primeiras perfurações, explosões e escaladas experimentais. Haviam se estabelecido em duas bases
iniciais: uma era a própria embarcação Arkham, atracada
próxima à Ilha de Ross, que levava a tripulação e o centro
de operações e comunicações, e outra era o acampamento
provisório com toda a equipe, os aviões e a aparelhagem
completa, situado na praia gelada na encosta do Erebus.
Após alguns dias, os trabalhos de exploração já apresentavam resultados: o biólogo Lake encontrou no solo congelado
“uma curiosa marca triangular com aproximadamente um pé
no diâmetro maior”, descoberta que desde então o obcecou a
ponto de insistir com Dyer na necessidade de uma viagem exploratória para o noroeste, direção em que apontava a chaga.
Após relutar, por temer as consequências para os reais objetivos
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da expedição, o líder percebeu que o outro não aceitaria recusa,
e consentiu. Então Lake, Pabodie e outros cinco embarcam em
um dos aviões para partir rumo a “regiões jamais palmilhadas
por pés humanos ou penetradas pela nossa imaginação”, passando a se comunicar com os que ficaram através de relatórios
enviados pelos emissores de ondas curtas da aeronave.
Tem início assim um dos trechos mais aterradores da
narrativa, no qual acompanhamos apreensivos, nós leitores
e Dyer, os inacreditáveis progressos de Lake por meio de
mensagens breves e telegráficas, como:
“10:05 da noite. Em voo. Depois tempestade neve, avistei
cordilheira à frente mais alta qualquer outra já vista.
(...) Podem imaginar algo assim. Picos mais altos devem
ascender mais de 35 mil pés. Everest fora do páreo”
			

(LOVECRAFT, 1999:22).

O maravilhamento toma conta de toda a equipe, que inicialmente se congratula, animada pelos avanços, enquanto
Lake segue enviando, de seu posto avançado, relatos cada
vez mais reveladores sobre a formação geológica da recém-descoberta cadeia montanhosa de proporções titânicas. E
à medida que o solo vai sendo perfurado, acompanhamos
também a descoberta de fósseis de diversos espécimes. O
discurso sobre esse momento é carregado de detalhes e termos científicos bastante sofisticados, como no que segue:
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Conquanto a formação calcária fosse, com a evidência
de fósseis tão típicos como ventriculados, positiva
e inconfundivelmente comancheana e nem uma
partícula anterior, os fragmentos soltos no espaço vazio
incluíam uma surpreendente proporção de organismos
considerados peculiares de períodos bem posteriores –
até mesmo peixes, moluscos e corais rudimentares de
uma antiguidade do Siluriano ou Ordoviciano.
			

(LOVECRAFT, 1999:28).

Aqui é Dyer quem interpreta os achados de Lake, que por sua
vez trabalha a plenos pulmões em busca de novas revelações –
até encontrar aquela que torna todas as anteriores ínfimas, aquela
que abre as portas para o aniquilamento de boa parte da equipe e
que inaugura a longa descida dos sobreviventes rumo às abomináveis vastidões do horror. Ao som dos cães que ladram enlouquecidos, Lake e seus exploradores acham um “fóssil monstruoso, em forma de barril, de natureza inteiramente desconhecida”.
Reitero aqui o suspense da passagem, fortemente acentuado pela
forma telegráfica com que são transmitidos os progressos.
Logo a equipe também conclui que foi a criatura encontrada quem deixou as pegadas na rocha e, pouco depois,
outros treze exemplares do mesmo espécime são descobertos, dos quais oito em perfeitas condições. Segue-se uma
pormenorizada descrição dos organismos, novamente com
notável riqueza de detalhes:
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Cabeça grossa e inchada com dois pés de ponta a
ponta, com tubos amarelados flexíveis de três polegadas
se projetando em cada ponta. Fenda no centro exato
do topo, provavelmente abertura para respiração.
Na extremidade de cada tubo há uma protuberância
esférica onde uma membrana amarelada se retrai
facilmente para expor um globo vítreo irisado de
vermelho, evidentemente um olho. 				
		

(LOVECRAFT, 1999:32).

Nota-se que os espécimes possuem algo semelhante a
braços musculosos, pseudo-pés, asas de grande envergadura e aparatos como barbatanas e nadadeiras; observa-se também que podem, ao mesmo tempo, pertencer ao
reino vegetal e animal, pendendo mais para este; conclui-se enfim que são imemorialmente antigos, precedendo
os protozoários – não é possível conjecturar-se quanto à
origem.
Passando da anatomia à mitologia, as criaturas são
apresentadas como alguns dos prováveis Mais Antigos (ver
“Glossário”), deidades ancestrais de linhagens criadas por
Lovecraft. É interessante notar aqui que o autor evoca, além
do já citado Necronomicon, um artista contemporâneo, amigo e admirador seu, Clark Ashton Smith, que, em quadros
e livros, deu terríveis aparências visuais aos mitos criados
pelo ídolo, para embasar as analogias de Dyer.
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Nas páginas seguintes, Lake procede a uma laboriosa
dissecação das criaturas, de modo que continua com a empresa de descrevê-las minuciosamente, de esmiuçar o inconcebível:
Seu cérebro de cinco lobos era espantosamente
avançado, servido em parte pelos cílios ouriçados da
cabeça, envolvendo fatores estranhos a qualquer outro
organismo terrestre. Provavelmente ele tem mais de
cinco sentidos, razão por que seus hábitos não poderiam
ser previstos por qualquer analogia existente.
			

(LOVECRAFT, 1999:37).

Estas são algumas de suas últimas palavras, já que, após
interromper os procedimentos para um breve descanso,
Lake se emudece. O alarmado grupo de Dyer tenta desesperadamente estabelecer contato, sem jamais receber outra
resposta que não um ensurdecedor silêncio.
De modo que é organizada uma expedição investigativa
sobre o ocorrido no posto avançado. Então, na aurora do
dia 25 de janeiro, alçam voo rumo ao noroeste os homens
restantes, sete cães, um trenó, suprimento de comida, combustível e vasta aparelhagem. Um voo do qual nenhum dos
integrantes jamais se esquecerá por representar, definitivamente, a ruptura com qualquer laço de civilização, a incursão sem volta rumo aos desconhecidos abismos boreais.
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Nas palavras de Dyer:
Cada incidente daquele voo de quatro horas e meia está
gravado em minha memória em virtude de seu papel
crucial em minha vida. Ele marcou a perda, aos cinquenta
e quatro anos de idade, de toda a paz e equilíbrio que
a mente normal adquire através da sua concepção
costumeira da natureza externa. 				
			

(LOVECRAFT, 1999:41).

Pois é durante a viagem que a ciclópica cordilheira é
pela primeira vez observada pelo narrador, e não intuída
através de descrições, em passagens que mesmerizam e assombram pela forma com que são compostas. Acredito que
aqui o estilo verborrágico de Lovecraft triunfou incontestavelmente, já que suas típicas frases-parágrafo, lotadas de
adjetivos, jorram da pena como se fossem frutos de um método, exercícios mentais concebidos para proteger o narrador da insanidade que as revelações de sua história podem
causar. E é através desse arranjo exuberante que enfim nos
aproximamos, ou melhor, que somos atraídos para os píncaros malsãos, cuja descrição é atemorizante.
São predominantemente escuros “como a ardósia”, incomparavelmente gigantescos, e, à esquerda e à direita, não
demonstram sinais de limites ou diminuição. O silêncio e
a prostração do grupo diante da paisagem são densos e
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cheios de devoção, como se cada um se pusesse diante da
materialização de seus próprios e infinitos horrores, como
se seus temores particulares apenas fizessem aumentar as
já extraordinárias medidas. Porém as sensações causadas
pelos aterradores titãs iam muito além disso, muito além
do medo, da devoção, da admiração ou da incredulidade;
sempre segundo Dyer:
Era como se esses assustadores, indomáveis píncaros
representassem os pilares de um pavoroso portal para
esferas proibidas do sonho e complexos abismos de um
tempo, um espaço, uma ultradimensionalidade remota.
Não pude deixar de sentir que eram coisas más –
montanhas de loucura cujas encostas mais longínquas
espreitavam por sobre algum amaldiçoado abismo final.
				

(LOVECRAFT, 1999:42).

Para piorar, logo notam um certo método nesse caos geológico: regularidades como fragmentos presos às partes mais
altas na forma de perfeitos cubos, que Dyer novamente
compara às paisagens oníricas de Roerich. Neste sentido, as
referências obscuras tornam-se abundantes, já que nos deparamos com o “planalto de Leng, nas terras de Lomar”, com
os “Manuscritos pnakóticos”, os “devotos de Tsathoggua” e,
naturalmente, com o livro dos mortos, Necronomicon. Todos
oriundos da fértil mente de Lovecraft (ver “Glossário”).
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Quanto ao acampamento de Lake, a realidade é igualmente apavorante. Com a exceção do jovem Gedney e de
um cão, que desapareceram, todos os outros estavam mortos, e as instalações, devastadas. Em um primeiro momento, Dyer creditou a catástrofe às violentíssimas rajadas de
vento que desciam furiosas das colossais montanhas. Pelo
menos foi o que ele contou ao mundo através das mensagens que enviava ao Arkham, embarcação atracada na Ilha
de Ross, que repassava os relatos telegráficos para publicações de Massachusetts. Essa é, por assim dizer, a história
oficial; porque a real Dyer prefere contar aos sussurros e
somente para o leitor, seu companheiro e cúmplice na desoladora queda.
Tem início então um longo relato sobre os aterradores
acontecimentos que varreram inúmeras existências e a sanidade do jovem Danforth, companheiro de Dyer nas investigações. Primeiro, a revelação de que o vento jamais seria capaz de mutilar os corpos daquela forma, uma vez que:
(Os mortos) teriam se envolvido em algum horrível combate,
dilacerados e mutilados que haviam sido de maneira perversa
e totalmente inexplicável. A morte, até onde poderíamos
julgar, havia ocorrido, em todos os casos, por estrangulamento
ou dilaceração.
		

(LOVECRAFT, 1999:51).
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Os oito espécimes incólumes também haviam desaparecido junto com Gedney e o cão, assim como trenós, livros
técnicos, lanternas, alimentos, combustível e outros materiais. Todo o acampamento estava estranhamente revirado,
alguns objetos haviam sido amontoados de forma curiosa
e tecidos e casacos de pele continham rasgos peculiares.
Porém, por mais profundas que fossem as inquietações
que tudo isso pudesse causar, o “zelo científico e o espírito
aventureiro” se impuseram, levando Dyer e Danforth a entrar no avião e cruzar a gigantesca fortaleza rumo ao coração do desconhecido, para descobrir quais remotas regiões
aquelas montanhas ocultavam.
Neste momento, Lovecraft concede seus últimos conselhos – agora mais sérios e graves do que nunca – para os
desavisados, eximindo-se assim de responsabilidade pelos acabrunhantes efeitos que seu relato poderá provocar.
São recomendações dirigidas às expedições antárticas que
se organizam, mas também, e acima de tudo, são dirigidas
a nós, os leitores, que, ao embarcarmos com os dois, corremos o risco de explorar não as regiões por ele criadas,
mas aquelas que há tempos imemoriais, muito antes de
nascermos, ocupam os desvãos esquecidos de nossa mente. Um exemplo:
Este será meu último aviso. Se os claros sinais de horrores
antigos sobreviventes naquilo que vou revelar não forem
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suficientes para impedir que outros se aventurem no
coração da Antártida – ou, pelo menos, que vasculhem
muito profundamente por baixo da superfície daquela
vastidão extrema de segredos proibidos e profunda
desolação –, a responsabilidade por males inomináveis e,
talvez, incomensuráveis, não será minha.
				

(LOVECRAFT, 1999:55).

Feito isso, os dois embarcam para a viagem que mudará
para sempre suas vidas. Mas antes, Dyer decide diminuir
substancialmente a carga do avião para que ele possa alcançar a altura necessária para cruzar o pico mais próximo
e baixo; após um rápido sobrevoo, chegam aos cerca de 20
mil pés necessários, atingindo também o formidável clímax
do trecho:
Mais alguns pés de altitude e avistaríamos aquela
região. Danforth e eu, só conseguindo falar aos berros
em meio ao vento ululante que corria pelo desfiladeiro
somando-se ao ruído de nossos motores, trocávamos
olhares eloquentes. E então, tendo subido esses últimos
pés, olhamos efetivamente por sobre a imponente
fronteira para os segredos indevassos de uma terra
antiga e totalmente estranha.
			

(LOVECRAFT, 1999:59).
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Assim chegamos, sessenta páginas e muita expectativa depois, ao mundo obliterado, cercado de absoluto olvido e infinitamente antigo que há após aquelas montanhas da loucura,
jamais visto ou sequer imaginado pelo homem. É o além do
além, a ausência definitiva de qualquer traço de humanidade e,
mais importante, é a transfiguração de profundas inquietações
em paisagens impossivelmente complexas, aterradoras, ameaçadoras. A impressão que temos, ao acompanhar o abismado
relato de Dyer, é de que os dois sobrevoam não apenas uma
imensa, inconcebível e imemorial civilização abandonada, mas
também as monstruosas formações de uma espécie gigantesca
de cérebro feito de pedra, com seus infindáveis labirintos, um
alucinante sistema de túneis subterrâneos e enormes torres em
ruínas. A passagem, acredito, assemelha-se a trechos de Solaris,
filme do cineasta russo Andrei Tarkovsky de 1972, em que toda
a tripulação de uma nave sofre de colapsos nervosos quando ela
entra na órbita de um misterioso “planeta cérebro”.
Mas os personagens de Lovecraft mantêm a lucidez e
o autocontrole, sendo capazes de mapear detalhadamente
aquilo que viam:
O indescritível labirinto de pedra consistia, em sua maior
parte, de paredes de dez a cento e cinquenta pés de altura
acima do gelo com espessura variando de cinco a dez pés.
Estas eram constituídas essencialmente de prodigiosos
blocos de escura ardósia, xisto e arenito – blocos medindo
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geralmente 4 x 6 x 8 pés –, embora, em muitos lugares,
parecessem ter sido talhadas num veio rochoso sólido e
uniforme de ardósia pré-cambriana. O tamanho dos
edifícios era bastante discrepante, havendo incontáveis
arranjos em forma de favos de colmeia de enorme extensão
bem como estruturas separadas menores. 			
				

(LOVECRAFT, 1999:62).

E quando faltam adjetivos ou termos científicos,
Lovecraft recorre novamente ao seu diabólico arsenal mitológico:
Alastra-se aqui uma megalópole paleogênica comparada
com a qual as fabulosas Atlantis e Lemuria, Commoriom
e Uzuldaroum, e Olathoë, na terra de Lomar, são
coisas recentes de hoje – não de ontem; uma megalópole
equiparável a blasfêmias pré-humanas sussurradas como
Valusia, R’lyeh, Ib na terra de Mnar, e a Cidade Sem
Nome no Deserto da Arábia. 					
			

(LOVECRAFT, 1999:64).

A partir daí, a descrição vai ficando cada vez mais complexa – principalmente no momento em que os dois decidem aterrissar para aprofundar a investigação. É quando
mergulhamos com extrema riqueza de detalhes na história intuída daquela civilização, em todos os aspectos: geo-
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gráficos, urbanísticos, arquitetônicos, arqueológicos e até
artísticos. Ao descrever o principal recurso decorativo da
“cidade”, um sistema universal de esculturas murais desenvolvidas em faixas que ocupavam quase todas as paredes
existentes, Lovecraft demonstra noções sensatas:
A técnica, logo percebemos, era madura, acabada e
esteticamente evoluída ao mais alto grau da perícia
civilizada, embora completamente estranha, em cada
detalhe, a qualquer tradição artística da raça humana
(...). Os mínimos detalhes de elaborada vegetação ou de
vida animal eram realizados com espantosa vivacidade,
apesar da escala arrojada dos entalhes; enquanto os
desenhos convencionais eram maravilhas de complexa
habilidade. Os arabescos revelavam uso profundo de
princípios matemáticos e eram formados por curvas e
ângulos obscuramente simétricos baseados na quantidade
cinco (...). É inútil tentar comparar esta arte com qualquer
outra exibida em nossos museus. Os que analisarem
nossas fotos provavelmente encontrarão as analogias mais
próximas em certas grotescas concepções dos mais ousados
futuristas.
			

(LOVECRAFT, 1999:74 e 75).

Tudo isso é apreendido através da apurada e lúcida observação de Danforth e Dyer, que seguem avançando – ou caindo
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– por labirintos infinitamente silenciosos e cuja descrição vai se
tornando mais e mais frenética, sendo necessário que recorram
a um “caos de memórias, impressões e estados de espíritos fugidios” para estabelecer conexões. Assim, analisando a narrativa
das faixas decorativas, a dupla consegue desvendar as origens
e a evolução dos espécimes que ali habitavam, que remontavam a épocas ainda mais antigas do que o imaginado. Segundo
as esculturas murais, “mito ou alguma outra coisa” explicava a
vinda daquelas criaturas de cabeça estrelada do espaço cósmico
para a terra jovem, ainda sem qualquer vestígio de vida.
São aparentemente alienígenas; mas é possível afirmar
que, no caso de Lovecraft, este termo seja um tanto restrito;
afinal são criaturas filtradas não apenas das estrelas ou dos
mais remotos e distantes rincões do universo. São também
criaturas pertencentes a linhagens mitológicas mais antigas
que o tempo, mais sombrias que a escuridão primordial,
mais silenciosas que o vácuo sonoro do espaço sideral.
Sempre pelos registros visuais, descobrem como as coisas
atravessaram o “éter estelar” com as asas membranosas e chegaram a uma terra nascente, como viveram inicialmente debaixo do mar por eras e eras, e como evoluíram para a vida terrestre com seus sofisticadíssimos mecanismos de adaptação.
Entre eles estavam certas “massas protoplásmicas multicelulares” capazes de moldar seus tecidos em toda sorte de órgãos
temporários sob influência hipnótica, os shoggoths – aos quais
aquele insano árabe fazia infernal menção no Necronomicon.
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As criaturas – daqui em diante chamadas de os Antigos –
usavam os shoggoths para as mais diversas tarefas, como espécie de escravos, até que estes passaram a adquirir perigosa inteligência acidental, rebelando-se contra seus criadores
em batalhas de inimaginável brutalidade, em que, a muito
custo, os Antigos se impunham. As ilustrações dos shoggoths
encheram Dyer e Danforth de horror: “eram normalmente
entidades informes constituídas por uma gelatina viscosa
parecendo uma aglomeração de bolhas, e cada um tinha
aproximadamente quinze pés de diâmetro quando na forma esférica”. (LOVECRAFT, 1999:88).
Mas a revolta das próprias criações não foi o único contratempo enfrentado pelos Antigos em sua epopeia terrena;
tiveram de lidar também com uma série de invasões de
outras criaturas vindas do espaço exterior, muitas delas já
conhecidas de outros contos pelos iniciados em Lovecraft.
Como, por exemplo, os seres meio-crustráceos, meio-fungos que aterrorizaram vilarejos remotos no apavorante Um
sussurro nas trevas.
Ao final, os Antigos souberam defender seu espaço, desenvolvendo-se e colonizando novas regiões da terra jovem, até que as descrições mostram um abrupto período
de decadência. Mas o que realmente perturbou a dupla de
exploradores foi outra revelação, de caráter monstruoso:
segundo entalhes nas esculturas, havia uma região ainda
mais distante, situada no interior do continente e infinita-
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mente antiga, evitada até por estas criaturas com cabeças
estelares. E quando a primeira “grande dobra” terrestre
convulsionou este espaço, “uma assustadora linha de picos
ergueu-se subitamente em meio ao mais apavorante caos e
estrondo” (LOVECRAFT, 1999:92). Montanhas que, segundo a escala das descrições, deviam ter mais de 40 mil pés de
altura, muito maiores do que a primeira cordilheira.
Aqui é oportuno comentar o inesgotável fôlego de
Lovecraft para sempre se superar, sempre buscar um novo
limite, uma nova fronteira. Para ele, a queda parece nunca
ter fim; em sua imaginação, sempre há um novo terreno a
ser explorado, uma nova e alucinante paisagem a ser revelada, o que nos causará impressões ainda mais profundas. E
é exatamente disso que trata outra assombrosa descoberta
de Dyer e Danforth: que, a partir do declínio civilizacional
registrado nas esculturas, devido à primeira glaciação do
globo e ao frio insuportável mesmo para os Antigos, estes
“fugiram” para a temperatura mais amena de um “mar interior” através de um abismo localizado nas entranhas de sua
megalópole. Animados por uma motivação que será “deixada para os psicólogos” analisarem, os dois então partem
diretamente em busca do que pode ser esse portal para o
mais remoto sepulcro dos tempos.
No caminho por infindáveis túneis escuros, deparam-se
com uma série de acontecimentos inquietantes: primeiro
um odor insuportável e familiar, pois que era o mesmo exa-
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lado pelas entranhas das criaturas que haviam sido dissecadas por Lake. Um fedor que vai se tornando mais forte
e pestilento até ser suplantado por outro, muito curioso e
ainda mais familiar: o de gasolina.
Logo depois, encontram uma série de objetos do acampamento destroçados e espalhados por todos os lados,
como latas de estanho “abertas das maneiras mais exóticas”,
fósforos queimados, livros ilustrados, trenós amontoados,
frascos de tinta vazios e papéis amassados. Desconfiam inicialmente de que um enlouquecido Gedney poderia ser o
responsável por aquilo; mas, ao olharem com atenção os
desenhos nos papéis amassados, afastaram essa possibilidade. Porque o autor improvisado daquilo jamais poderia
“executar os esboços com tal técnica estranha e segura, superior talvez, apesar da pressa e do descuido, a qualquer
baixo-relevo decadente do qual houvesse sido copiado – a
técnica característica e inconfundível dos próprios Antigos”
(LOVECRAFT, 1999:106).
Um novo achado acaba com qualquer dúvida: nos recantos deste odioso acampamento, há dois espécimes,
estes mais familiares, congelados e “perfeitamente conservados”: os corpos de Gedney e do cão desaparecido.
Profundamente abalados, Dyer e Danforth abafam seus
gritos, afastam-se do local e caminham com mais voracidade para o abismo. Apesar de tudo, continuam irredutíveis
quanto à continuidade da empreitada, como que magne-
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tizados por uma força ancestral, primitiva. Até chegarem
ao túnel que parece levar à entrada para o “mar interior” e,
assim, para os mais Antigos.
Antes de prosseguirmos, é importante notar o quão
afastados estamos agora da civilização conhecida. Mais
distantes do que nunca, caminhando a passos frenéticos
para o coração das trevas cósmicas de Lovecraft, de seu
imemorial e maldoso mosaico imaginativo. Atraídos pelo
seu canto monocórdio e inverossímil, o canto de uma sereia delirante, afogamo-nos ao lado de seus personagens
nesses labirintos de pedras, cuja única saída é uma queda
ainda mais enlouquecedora do que a atual, através da qual
Lovecraft aproxima-se, à sua tímida maneira, de seu ídolo.
Porque é uma queda que corresponde à incursão pelas
catacumbas dos personagens de O barril de Amontillado, aos
calabouços e martírios enfrentados pelo condenado de O
poço e o pêndulo, à decadência perversa do protagonista de
O gato preto, à paranoia devoradora de William Wilson, ao
mergulho nos confins marítimos de Manuscrito encontrado
em uma garrafa e a tantas outras descidas arquitetadas pela
fervilhante mente de Poe. Há também, um pouco mais à
frente, quando Dyer tenta descrever distantes e estranhíssimos sons, uma curiosa passagem cheia de cumplicidade:
A leitura comum (de Poe) é que nos havia preparado
a ambos para fazer a interpretação, embora Danforth
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tenha aludido a estranhas noções sobre fontes proibidas
e insuspeitas às quais Poe deve ter tido acesso quando
escreveu seu Arthur Gordon Pym, há um século. Não
custa lembrar que naquele conto fantástico há uma
expressão de significado terrível e prodigioso relacionada
com a Antártida, gritada eternamente pelas gigantescas
aves espectralmente brancas do coração daquela região
maligna: “Tiquili-li! Tiquili-li!”.
			

(LOVECRAFT, 1999:123). 57.

Assim percebemos, neste momento da narrativa, que
Dyer e Danforth estão acompanhados não apenas por nós,
leitores, mas também por um obcecado Lovecraft, que
busca alcançar a vertiginosa altura, ou melhor, profundeza
inventiva de Poe, que certamente nos espera ao lado de
criaturas abissais no desfecho da história. Então voltemos
a ela.
Descendo pelo íngreme túnel final, os dois logo encontram as primeiras formas de vida observadas em muito
tempo: enormes pinguins albinos e cegos, divididos em
grupos esporádicos que erravam pelo escuro. Pouco depois, descobrem o que atraiu os animais: quatro corpos de
espécimes dos Antigos, cujas vísceras eram disputadas ferozmente pelas aves. Dadas as condições dos cadáveres,
as criaturas haviam sucumbido a uma luta insana: todas
foram retorcidas, retalhadas e decapitadas.
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Neste momento, a razão do narrador e de seu companheiro está por um fio, e mais um aviso, agora na forma de misteriosa autocensura, tem lugar:
Antes nunca tivéssemos nos aproximado e fugíssemos com
toda pressa daquele túnel ímpio com seus pisos reluzentes
e seus degenerados murais imitando e zombando das
coisas que haviam substituído – que fugíssemos antes
de vermos o que vimos e antes de nossas mentes serem
marcadas por algo que jamais nos permitirá respirar
livremente!
				(LOVECRAFT, 1999:120).
Chamo a atenção, neste trecho, para o primeiro ponto de
exclamação com que Lovecraft conclui uma frase no conto,
o que, como já foi dito, difere em muito seu estilo daquele
exclamativo de Poe. Mas conforme a narrativa se aproxima
do final, as exclamações se multiplicam, assim como paroxismos semelhantes a “compreendemos a qualidade do medo
cósmico em sua mais absoluta profundeza” (LOVECRAFT,
1999:121). Isso porque aquele gotejar infernal, “Tiquili-li!
Tiquili-li”, só faz aumentar, o que prenuncia a aproximação
de algo alucinante, inexprimível. Algo cuja movimentação
desloca uma névoa sinistra e espiralada, de olor ainda mais
repugnante do que o das vísceras das criaturas mortas. O
que se avizinhava parecia ser volumoso, e neste momento
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o medo foi muito maior do que a curiosidade, pondo Dyer
e Danforth para correr desabaladamente em direção à saída
e ao avião.
No caminho, marcado com pedaços de papel rasgados,
os dois arriscam-se a uma derradeira olhada por cima do
ombro, na direção do som que se aproximava mais e mais.
O que viram, Lovecraft opta por não descrever, ocupando o relato com expressões abismadas como “pois àquele lampejo de visão pode ser atribuída metade do horror
que desde então vem nos assombrando” (LOVECRAFT,
1999:126), ou:
Ela (a visão) estropiou de tal forma a nossa consciência,
que fico cismado ao pensar como foi que conseguimos
reduzir a luz das lanternas conforme o planejado e atingir
o túnel certo na direção da cidade morta.
			

(LOVECRAFT, 1999:127).

Ou, ainda, “De razão, pouca coisa, por certo, nos restou” (LOVECRAFT, 1999:127).
Guiados por puro instinto de sobrevivência, os dois correm
desabaladamente e conseguem chegar ilesos – pelo menos fisicamente – ao avião. Cerca de uma hora depois, com Dyer
nos manches, já sobrevoavam aquelas regiões da demência,
completamente apavorados e lançando de quando em quando
olhares furtivos para trás para tentar divisar, ao longe, aquela
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outra cadeia montanhosa de altura inimaginável. Mas o destino
ainda reservava um golpe de misericórdia para os dois – ou ao
menos para Danforth, que, livre de pilotar, pôde perscrutar com
atenção uma última vez a difusa paisagem que se afastava.
Agitado e à beira de uma crise de nervos, ele olhava
obcecadamente para trás e para os lados quando, no momento em que o avião cruzava as montanhas da loucura,
enquanto Dyer “tentava manobrar o aparelho com segurança através do desfiladeiro”, ele lançou ao ar gelado um
berro estridente, derradeiro e enlouquecido, que quase os
leva ao desastre. É o grito primevo de quem se reencontra
com a devoradora escuridão sideral de que alguns de nós
somos feitos, a manifestação de quem se dá conta da queda
final, definitiva. É o último passo com que Danforth enfim cruza os umbrais de qualquer racionalidade para, agora
sim, abandonar-se definitivamente ao horror cósmico, aos
cânions devoradores que se abrem quando a razão é ferozmente estremecida.
Quanto a nós, jamais saberemos a causa deste abalo.
Em um majestoso exercício de sugestão, Lovecraft apenas
esculpe um esgar em seu personagem e o silencia, colocando em sua boca balbucios e sussurros desconjuntados
como “O poço negro”, “a borda entalhada”, “os sólidos de
cinco dimensões sem janelas”, “o cilindro inominável”, “a
cor no espaço exterior” (LOVECRAFT, 1999:133) e outras
expressões aparentemente sem nexo. Aqui é novamente
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interessante observarmos como o autor se comunica com
a própria obra, já que tais palavras guardam semelhanças
com títulos de outros de seus contos, como A cor que caiu
do céu. Neste sentido, logo a seguir temos outra – e última – referência ao Necronomicon, já que Danforth, após todos os acontecimentos que demoliram seu juízo, torna-se
“um dos poucos que jamais ousaram examinar aquela cópia roída pelos vermes do Necronomicon, mantida debaixo
de chaves na biblioteca da universidade” (LOVECRAFT,
1999:134).
Pouco depois, com o avião se afastando definitivamente daquelas regiões blasfemas, Dyer se cala, encerrando
essa que é uma das mais longas e completas (no sentido de conter peças de seu arsenal literário) narrativas de
Lovecraft. Mas a impressão que fica não é a de salvação
ou alívio; pelo contrário, tememos profundamente pelos
sobreviventes, já que os horrores que testemunharam jamais abandonarão seus encalços. Um deles está irremediavelmente perdido, e o outro luta para se manter são,
empenhando-se com todas as forças em impedir novas
viagens ao coração antártico.
É uma conclusão recorrente em Lovecraft, quando personagens resistem fisicamente – mas não psicologicamente
– ao inominável, quando o inverossímil derrete mentes e
catapulta razões para muito longe, quando o mal se torna
pior, quando o pior se torna terrível, quando o terrível se
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torna insuportável. Não há concessão ou saída, há apenas
um longo e ora vagaroso, ora frenético distanciamento da
civilidade rumo a vastidões imemoriais, governadas por entidades cuja origem se confunde entre misticismo cabalístico, cultos macabros, caos, geladas pulsões de morte, absoluta desolação, entre outros abomináveis conceitos.
E é para uma dessas entidades, provavelmente a mais
importante delas, também advinda da linhagem dos Mais
Antigos, que a seguir dirigiremos nosso olhar. Mas dessa vez, ao invés de sobrevoarmos altíssimas montanhas,
lançar-nos-emos às profundezas de remotos mares. Pois é
lá que habita a mais monstruosa, destruidora e poderosa
criação de Lovecraft: o leviatânico Cthulhu.

7.2. O CHAMADO DE CTHULHU
Escrito cerca de cinco anos antes de Nas montanhas da loucura, no verão de 1926, o conto O chamado de Cthulhu é talvez o mais conhecido de Lovecraft por apresentar em detalhes o mito de sua famosa deidade. É bastante menor do que
o anterior, com apenas 23 páginas; mas são páginas de puro
horror cósmico e repletas de poderosíssima imaginação,
verdadeiro tour de force tanto para os iniciados quanto para
os neófitos no autor. O formato difere pouco de Nas montanhas...: aqui acompanhamos o narrador, um jovem arqueólogo, em investigações sobre estranhíssimos acontecimentos,
que despertaram seu interesse após a misteriosa morte de
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seu tio-avô, George Gammell, professor emérito de linguagens semíticas da Universidade Brown, em Providence.
Único herdeiro do falecido, o narrador tem acesso a muitos objetos e estudos de cunho arqueológico. Entre eles, uma
caixa hermeticamente fechada lhe chamou mais a atenção.
Após conseguir abri-la, encontrou uma curiosíssima escultura de argila em baixo relevo, com um tema que lhe causou
fascínio imediato e cujos precedentes ele não soube identificar. Era um rude retângulo de cerca de seis polegadas de área
e, segundo sua descrição, “ainda que os caprichos cubistas e
futuristas sejam muitos e desvairados, não é frequente que
reproduzam aquela críptica regularidade que se oculta na escrita pré-histórica. E decerto a maior parte daqueles entalhes
parecia formar alguma espécie de escrita” (LOVECRAFT,
1983:44 e 45). Uma escrita cuja origem não encontrou nem
em sua memória nem nos apontamentos do tio-avô. Logo
acima destes aparentes hieróglifos pairava uma figura em
princípio bastante pictórica:
Uma espécie de monstro, ou símbolo representando
um monstro, de uma forma que apenas uma mente
doentia poderia conceber. Se eu disser que minha algo
extravagante imaginação evocou simultâneas lembranças
de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, não
serei infiel ao espírito da coisa.
				

(LOVECRAFT, 1983:45).
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Os escritos que acompanhavam o estranhíssimo objeto
inquietaram mais ainda o narrador. Principalmente um, intitulado O culto de Cthulhu, dividido em duas partes. A primeira descreve o curioso caso de um franzino jovem de aspecto neurótico chamado Henry Wilcox, escultor, que certa
feita abordou o finado tio com um singular trabalho seu em
baixo relevo – o mesmo que acabamos de observar. Aqui é
interessante notarmos como Lovecraft empresta suas próprias características ao personagem, já que, ao descrevê-lo,
parece estar diante de um espelho:
Wilcox era um jovem precoce, notadamente dotado de
gênio mas também de enorme excentricidade, e desde a
infância despertara atenção devido às histórias insólitas
e aos sonhos inusitados que tinha o hábito de relatar.(...)
Nunca privando muito da companhia de seus pares, aos
poucos se afastara do convívio social e era só conhecido por
um pequeno grupo de estetas de outras cidades.
			

(LOVECRAFT, 1983:45 e 46).

Pois bem. Sucede que, de acordo com as anotações,
Wilcox resolve recorrer aos préstimos arqueológicos do professor Gammell para desvendar aqueles hieróglifos e este, de
forma ríspida, diz que aquilo nada tinha de correspondência
com a arqueologia. Foi a réplica poética do jovem que enfim capturou definitivamente a atenção do acadêmico; pois

107

ele disse que a esculpira na noite passada, após um sonho
com cidades estranhas. Sonhos “mais antigos que a cismarenta Tiro ou a contemplativa Esfinge ou a Babilônia dos Jardins
Suspensos” (LOVECRAFT, 1983:46). Então ele desanda a falar
de forma desconexa e obscura, relatando fatos como um pequeno abalo sísmico na noite anterior àquela, que lhe afetou
significativamente a imaginação, pois que, ao dormir, teve
sonhos sem precedentes com cidades ciclópicas de blocos
hercúleos e monolitos colossais gotejando limo e cercados
de horror latente.
A familiaridade aqui com os panoramas funestos de Nas
montanhas da loucura é óbvia, já que neste conto estamos
novamente nos debruçando sobre as remotas formações
geológicas da própria mente de Lovecraft. Porém, acredito
que a principal diferença entre as duas narrativas está na
forma como, aqui, o mito dos Mais antigos (do qual Cthulhu
nada mais é do que a suprema divindade) é apresentado e
detalhado, já que o narrador e os personagens envolvidos
parecem ter muito mais conhecimento histórico sobre o assunto se comparados a Dyer e seus malfadados colegas.
De volta aos desvairados sonhos de Wilcox, dizia ele
que hieróglifos como aqueles da escultura cobriam paredes
e colunas das cidades, e que de algum ponto indeterminado “vinha uma voz que não era uma voz; uma sensação
caótica que somente a fantasia podia transmutar em som,
mas que ele tentou traduzir numa mixórdia de letras, quase
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impronunciável: ‘Cthulhu fhtagn’” (LOVECRAFT, 1983:46).
Novos parênteses abertos para a etimologia dos termos
e expressões de Lovecraft que, como veremos a seguir, podem soar como amontoados de fonemas estranhos e consoantes, mas que, quando falados em voz alta, ganham macabros ares de língua proibida, arcana, forjada numa provável mistura entre termos cabalísticos e nomes bíblicos.
Ao ouvir esta combinação verbal, o professor Gammell
ficou muito excitado, passando a interrogar freneticamente o interlocutor acerca de cultos proibidos, irmandades
esquecidas ou sociedades estranhas. Ao se certificar de
que Wilcox desconhecia tudo isso, pediu com fervor para
que ele sempre voltasse para lhe relatar novos sonhos. O
que realmente aconteceu, já que no manuscrito seguem
inúmeras passagens de sua “imagística noturna”, repleta
de megalitos sombrios e gotejantes, da inteligência subterrânea que “clamava monotonamente em enigmáticos
impactos sensórios”, cujos dois sons mais recorrentes
eram “Cthulhu” e “R’lyeh”.
Porém, a partir de 23 de março, relatava o manuscrito, o jovem não mais apareceu, e Gammell foi informado
de que uma forte e desconhecida febre o havia acamado.
Seguiram-se dez dias em que Wilcox mergulhou numa espécie de transe profundo, durante o qual repetia à exaustão
as descrições de seus sonhos e de algo gigantesco, com “milhas de altura”, que se deslocava. No segundo dia de abril,
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ele despertou, sentou-se ereto na cama e mostrou desconhecer por completo o que havia acontecido. Todos os sinais de sua enfermidade haviam passado, e aqui se encerra
a primeira parte do manuscrito lido pelo narrador.
Procederemos, agora, àquela que acredito ser uma das
passagens mais assustadoras de toda a obra de Lovecraft,
o que por si só já é uma inegável façanha. Pois o relato
que analisaremos a seguir concentra tanto o horror implícito quanto o explícito, já que descreve com infernais
pormenores o culto a Cthulhu. Trata-se da segunda parte
do manuscrito de Gammell, em que lemos o Relato do inspetor Legrasse, ocorrido anos antes de Wilcox abordar o
professor.
Aconteceu durante a reunião anual da Sociedade
Arqueológica Americana, quando um sujeito comum portando uma grotesca estátua de pedra pediu a palavra. Ele
se chamava John Raymond Legrasse, investigador de polícia que tinha viajado desde a Louisiana em busca de informações que lá não encontrara. Havia capturado a estatueta alguns meses antes nos “pântanos selváticos” de Nova
Orleans, durante uma investida contra uma bárbara celebração. Tudo havia começado com um chamado frenético
dos posseiros mestiços da região, que estavam apavorados
por conta do desaparecimento de alguns dos seus e de uma
espécie de ritual realizado nas entranhas das florestas pantanosas. Para lá foram então vinte policiais liderados por
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Legrasse que, ao se embrenharem nos bosques, passaram
a ouvir distantes rumores de tantãs e cânticos hipnóticos,
e a enxergar um resplendor avermelhado filtrando-se sob a
vegetação lívida.
Seguindo a tradição, Lovecraft maneja com formidável
habilidade o suspense da aproximação, por momentos em
que nossos corações parecem acompanhar os bumbos tribais, acelerando, ecoando fundo. E logo entramos no desolado terreno que o autor povoa com suas próprias criações
na qualidade de folclore, em passagens como:
Corriam lendas a respeito de um lago oculto nunca
contemplado por mortais, habitado por uma imensa e
informe criatura branca, como um pólipo, dotado de olhos
luminosos; e os posseiros daquele lugar murmuravam
que, à meia-noite, diabos com asas de morcego saíam
do interior da terra para adorar aquele ser. Diziam que
a criatura já estava ali antes de D’Iberville, antes de La
Salle, antes dos índios e antes mesmo dos animais e dos
pássaros sadios das florestas.
			

(LOVECRAFT, 1983: 53 e 54).

Mas rapidamente deixamos essas plagas para mergulhar
nos domínios do horror puro, sem suposições ou sugestões, descritos da seguinte forma:
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Foi então que, tendo atingido um ponto em que o arvoredo
rareava, os homens de repente avistaram o próprio
espetáculo. Quatro deles cambalearam, um desfaleceu
e dois puseram-se a emitir gritos frenéticos que a louca
cacofonia da orgia afortunadamente encobriu. (...) Numa
clareira natural do pântano havia uma ilhota relvada, com
cerca de meio hectare, sem árvores e razoavelmente seca.
Nessa área saltava e se contorcia uma horda indescritível
de anomalias humanas, que só um Sime ou um Angarola
poderiam pintar. Com os corpos desnudos, aquela súcia
de híbridos ornejava, urrava e se contorcia em torno de
uma descomunal fogueira circular, em cujo centro, revelado
por meneios ocasionais da cortina de fogo, erguia-se
um megalito de aproximadamente dois metros e meio
de altura; em cima dele, numa pequenez incongruente,
repousava a horrenda estatueta. De dez cadafalsos,
dispostos a intervalos regulares num amplo círculo, que
tinha o megalito lambido pelo fogo como centro, pendiam,
de cabeça para baixo, os corpos mutilados dos infelizes
posseiros que haviam desaparecido.
				

(LOVECRAFT, 1983:54).

O cântico entoado pela massa implausível quando
a polícia atacou, a muito custo registrado pelos poucos
guardas que resistiram, era algo como “Ph’nglui mglw’nafh
Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn”, que, de acordo com os

112

participantes do ritual que foram capturados, significava
“Em sua casa de R’Lyeh, o morto Cthulhu espera sonhando”. E
foi um desses prisioneiros, o velho Castro, quem depois
contou sobre o culto e suas divindades – uma cosmogonia
que é praticamente a mesma, porém mais detalhada que
aquela de Nas montanhas da loucura, a dos Grandes ou Mais
antigos. Estão lá os seres imemoriais em formas de estrelas filtrados dos abismos cósmicos, que haviam erigido
cidades colossais, e que haviam morrido muito antes de o
homem vir ao mundo. Agora descobrimos que, “quando
as estrelas assumem a posição correta”, as criaturas se tornam capazes de saltar de mundo em mundo pelos céus. E
que, embora já não vivessem, na verdade tampouco estavam mortas, já que eram preservadas pelos encantamentos do mais poderoso de todos, Cthulhu, até que os astros
se alinhassem novamente, abrindo as portas para uma
gloriosa ressurreição. Segundo o relato de Castro:
Naquele momento exato estavam conversando em suas
tumbas. Quando, após infinitudes de caos, vieram os
homens, os Mais Antigos falaram aos mais sensíveis
dentre eles, dando forma a seus sonhos, pois só assim sua
linguagem conseguia alcançar as mentes carnosas dos
mamíferos.
				

(LOVECRAFT, 1983:57).
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Forma-se então, em idas eras, o culto em torno daqueles
pequenos ídolos que lhes foram mostrados pelas nefandas divindades, e o resto já é sabido. Assim se conclui a segunda
parte do manuscrito.
Agora irremediavelmente absorto pelo caso e, acima
de tudo, cético com relação às macabras conexões que sua
mente fazia entre tempos remotos e acontecimentos recentes, o narrador decide empreender suas próprias investigações. Primeiro parte em busca de Wilcox, encontrando um
rapaz “moreno, frágil, e de aspecto um tanto desleixado”.
Acreditando que ele tivesse usurpado da fama de seu avô
para atribuir valor a um trabalho premeditado, o narrador
pretendia desmascará-lo. Mas logo se convence de sua
absoluta sinceridade, notando que os sonhos lhe haviam
influenciado profundamente a arte e o espírito. Conforme
ouve as descrições do jovem, percebe que as conexões se
fortalecem ainda mais.
Faltava, porém, um fato que concretizasse as demoníacas suposições que surgiam até aqui. Uma notícia com a
qual o narrador se depara casualmente, durante uma visita
a um amigo, e para a qual arranja um tenso enunciado:
Se aprouver aos céus conceder-me algum dia uma bênção,
pedirei que seja o esquecimento completo dos resultados
de um mero acaso que levou meus olhos a se fixarem num
certo pedaço de papel que forrava uma prateleira. Não
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era algo que eu pudesse ter encontrado por mero acaso no
decurso de minha vida cotidiana, pois se tratava de um
velho número de um jornal australiano, o Sydney Bulletin,
de 18 de abril de 1925.
				

(LOVECRAFT, 1999:61).

Segue-se então a literal transcrição do relato, cujo título
é Destroços misteriosos encontrados no mar; lê-se que um barco
neozelandês foi rebocado até o porto de Darling em lamentáveis condições, tripulado por um homem vivo e outro
morto. O sobrevivente tinha nas mãos um “horrível ídolo
de pedra, de origem desconhecida”, e estava em total delírio. Ao recuperar a consciência, declarou-se norueguês, de
nome Gustaf Johansen, e narrou uma improvável história
de morticínio e pirataria.
Conta ele que zarpou, com onze homens e no comando
da escuna Emma, do porto de Callao, em 20 de fevereiro.
Cerca de um mês depois, encontraram um barco tripulado
por uma esquisita guarnição de mestiços e danados, que
logo lhes deram ordem peremptória para voltar. Após se
recusarem a fazê-lo, foram imediatamente atacados, ao
que responderam sem demora tomando o barco inimigo
e matando todos os seus horríveis componentes. Com três
homens mortos, o Emma afundado e de posse da nova embarcação, seguiram a rota original para verificar o motivo
da ordem de retorno. No dia seguinte desembarcaram em
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uma ilhota, onde seis homens misteriosamente morrem.
Johansen se recusa a falar sobre o ocorrido, assim como se
recusa a pormenorizar o que matou seu último companheiro e deixou ele próprio em transe. Psicologicamente esgotado, o norueguês decide voltar definitivamente para Oslo.
A matéria termina sem conceder mais informações, de
modo que o passo seguinte do obcecado narrador é partir sem demora à Noruega. Aqui é interessante atentarmos
para o fato de que o protagonista deste conto, ao contrário
do anterior, não chega a vivenciar o horror; ele é apenas
sugerido através de relatos verbais e escritos, o que é uma
eficiente artimanha para a construção do atemorizante clima da narrativa.
Bem, ele assim embarca para os países nórdicos, e nós o
acompanhamos para, mais uma vez, ultrapassarmos definitivamente os umbrais do cotidiano rumo às vastidões de uma
imaginação decaída, maldosa, selvagem. Acompanhamo-lo
para conhecermos o último registro abissal do conto, oriundo
não da voz do marinheiro Johansen, que o narrador descobre
já estar morto, mas de sua hesitante e trêmula mão, que deitou
ao papel, no silêncio de um claustro noturno, aquilo que ele jamais conseguiu vocalizar. Pois quando chega ao endereço que
lhe deram, o narrador encontra uma mulher enlutada, a viúva,
que pouco depois lhe entrega os manuscritos do marido relativos àquela viagem, e que contam o verdadeiro ocorrido, cuja
leitura ele empreendeu já na navegação de volta a Londres.

116

Antes, alguns dos já familiares preâmbulos de Lovecraft
nos preparam para o que seguirá, como “narrarei sua essência em medida suficiente para mostrar porque o barulho
da água contra o casco do navio tornou-se tão insuportável que cobri meus ouvidos com algodão” (LOVECRAFT,
1983:65), ou ainda:
Nunca voltarei a dormir calmamente, por pensar nos
horrores que espreitam incessantemente por trás da vida,
no tempo e no espaço, bem como naquelas blasfêmias
ímpias provenientes das estrelas, que sonham nas
profundezas oceânicas.
				

(LOVECRAFT, 1983:65).

Segundo o relato de Johansen, depois de matar a ominosa
tripulação do iate que os atacou e de capturá-lo, ele e sua equipe seguiram adiante, presas de uma invencível curiosidade.
Logo se depararam com uma imensa coluna de pedra que se
projetava do mar, e a seguir aportaram em um grotesco litoral
de lama e lodo, recoberto por algas, que o narrador tinha certeza de fazer parte da “substância tangível do supremo horror
da Terra”, da “cidade-pesadelo, o cadáver de R’lyeh”. Havia ali,
segundo a descosida narrativa de Johansen, uma geometria
toda errada, povoada por vastos ângulos e superfícies de pedra excessivamente descomunais, cuja descrição se aproxima
muito daquela que Wilcox fez de seus sonhos.
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Johansen e seus homens desembarcaram naquela
“monstruosa acrópole” e, movidos por um mudo fascínio, empreenderam a subida pelos titânicos blocos gotejantes. O primeiro a atingir o topo atiçou os demais
com gritos alucinados, pois havia encontrado a imensa
porta esculpida com o já conhecido dragão-polvo. Uma
gigantesca porta de celeiro, de acordo com o norueguês.
Após alguns homens empurrarem suas pedras e cornijas,
a monumental porta começou a ceder vagarosamente na
parte de cima, o que deu a entender que estava equilibrada. Quando se retraiu totalmente, expôs uma abertura
“negra, de um negrume quase material”, e libertou um
fedor “intolerável”.
Um dos homens, dono de ouvidos mais apurados, julgou
escutar um som desagradável se aproximando; todos prestaram atenção, e estavam ainda atentos “quando Aquilo
assomou babosamente à vista e, tateando, comprimiu sua
gelatinosa imensidão verde pela abertura negra, ganhando
o ar contaminado daquela peçonhenta cidade de loucura”
(LOVECRAFT, 1983:67).
Neste instante, prossegue o narrador, a caligrafia do
marinheiro se desfez, e a muito custo ele escreveu que,
dos seis homens que não voltaram ao navio, dois certamente morreram de puro pavor no “instante maldito”,
três foram varridos pelas garras flácidas, e um escorregou,
caindo por um dos ângulos impossíveis que assomavam
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assombrosos. Os dois sobreviventes desabalaram enlouquecidamente para a embarcação, fugindo dali a todo vapor. Mas o horror ainda não havia terminado, pois que, à
distância, Lovecraft aproximou sua “coisa titânica vinda
das estrelas” da mitologia grega ao escrever que ela “babava e tartamudeava como Polifemo amaldiçoando o navio
de Ulisses em fuga. Então, mais ousado que o Cíclope lendário, o grande Cthulhu aventurou-se oleosamente pela
água e começou a perseguir o iate com imensas passadas
de cósmica potência” (LOVECRAFT, 1983:68).
O companheiro de Johansen, ao olhar para trás, enlouquece imediatamente, e o valente norueguês, certo de que a coisa os alcançaria, optou por uma medida extrema: inverteu o
rumo da embarcação, colocando-a em velocidade total contra
a montanha gorgolejante. A colisão é desta forma descrita:
Houve um estouro como o de uma bexiga que rebentasse,
um derrame líquido e pegajento como o que emana de um
peixe-lua rachado, um fedor que lembrava mil tumbas
abertas e um som que o cronista preferiu não tentar
descrever.
				

(LOVECRAFT, 1983:69).

Johansen logo mudou novamente o leme, zarpando com
força total para longe dali. Mas não sem notar, com inenarrável pavor, que, no horizonte cada vez mais distante, a “dis119

persa plasticidade daquela inefável criatura do cosmos estava nebulosamente a se recombinar” (LOVECRAFT, 1983:69).
Pouco depois, já em aparente segurança, o marinheiro tomou
providências para que não faltasse comida para si e para seu
louco e risonho companheiro e, com a alma esvaziada pelas
experiências, mergulhou em sonhos muito sombrios, sendo
conhecida a história de seu posterior resgate.
Termina assim, e com ela esta já extensa análise, a narrativa
em que Lovecraft nos coloca frente a frente com sua criatura
mais alucinante e perene. Aqui, ao contrário de Nas montanhas
da loucura, a sugestão é ao final suplantada pelo horror visual, real, plausível, gotejante. Se na primeira história chegamos
muito perto de presenciar a coisa-que-não-pode-ser, fugindo
no último segundo, aqui ela vive, reina, baba, devora sacrifícios e troça do pavor que causa nos pobres mortais.
Mas, nas duas narrativas, as conclusões são as mesmas:
Lovecraft despreza artimanhas corriqueiras de horror e suspense, recusa-se a endossar conceitos religiosos, e vai buscar suas
entidades em arcadas muito além de céu ou inferno, em “abismos cósmicos” onde o miasma do desconhecido se transfigura
nas mais odiosas e repulsivas emanações. Vai colher inspiração
nas remotas searas do indizível, do inominável, do inaudito. E
tanto em Nas montanhas da loucura quanto em O chamado de
Cthulhu, ele nos conduz ao epicentro destes confinados reinos
que, ao fim e ao cabo, estão entregues aos seus próprios e caóticos desgovernos, onde a razão jamais terá lugar.
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São os pesadelos que, assim como os Mais Antigos que
atravessaram o universo em tempos imemoriais, cruzam as
barreiras da consciência para nos acordar, sobressaltados e
desesperados, durante a madrugada. E que durante o dia
aguardam, enterrados no papel em branco, alguém como
Lovecraft, com sua obsessão pelos recônditos da alma humana, para exumá-los.

7.3. O MUNDO DE LOVECRAFT — UM BREVE GLOSSÁRIO
Uma das mais destacadas qualidades literárias de
Lovecraft é sua poderosa imaginação, da qual o autor se
serviu fartamente para criar as civilizações, entidades carnais e divinas e cultos marcantes em sua obra. São nomes
e termos recorrentes em quase todos os contos, compondo o que hoje é conhecido como o Mito de Cthulhu: um
universo criado por Lovecraft e que se foi enriquecendo
– inclusive após a sua morte – com invenções e contribuições de autores com quem ele se correspondia ou que o
admiravam.
E, uma vez que Lovecraft presume a familiaridade do
leitor para com eles, faz-se necessária uma resumida explicação para os “verbetes” citados neste livro:
Necronomicon: ou Al Azif, em árabre, é um livro
fictício de profundo teor ocultista, com fórmulas
e rituais para ressuscitar mortos e travar contato
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com domínios arcanos. Também contém toda a
genealogia dos mitos e entidades Lovecraftianos.

Abdul Alharzed (O árabe louco): poeta árabe, suposto autor do Necronomicon em Damasco, por
volta de 730 d. C.

Manuscritos pnakóticos: relatos fictícios que
precedem a origem do homem, e que têm esse
nome por estarem guardados na biblioteca da
cidade grega Pnakotus. Versam sobre inúmeros
temas ocultos, como descrições de civilizações
profanas, rituais, entre outros.

Valusia, Ib, Mnar, Cidade sem nome no deserto da
Arábia: cidades e regiões fictícias descritas nos
manuscritos e em outros livros.
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Os mais antigos: poderosas entidades vindas
dos distantes grotões do universo que, em
tempos remotos, governaram nosso planeta.
Atualmente se encontram em profundo sono,
beirando a morte. Mas estão sonhando, e podem despertar quando “as estrelas assumirem a
formação correta”.

Cthulhu: o maior, mais conhecido e mais temível
entre estes seres. De proporções gigantescas, sua
aparência é praticamente indescritível. Em sussurros que antecederam a loucura, aqueles que o
viram fazem menção a imensas asas, tentáculos
na boca, garras e pouquíssimo mais.

R’lyeh: enorme cidade submersa em algum ponto do oceano pacífico onde vive Cthulhu.
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Dagon: outra famosa entidade entre Os mais antigos, também habita as profundezas oceânicas.
Tsathoggua: criação de Clark Ashton Smith, escritor e colega de Lovecraft. É uma entidade que
também pertence aos Mais antigos.

Yoth-Soggoth: pertence aos Outros deuses, entidades muito maiores e mais poderosas do que qualquer um dos Mais antigos. Tudo sabe, tudo vê,
vive fora das dimensões existentes e é capaz de
se transmutar em qualquer elemento conhecido.

Universidade Miskatonic: instituição de ensino
fictícia localizada na também fictícia cidade de
Arkham, em Massassuchets. É frequentemente
mencionada por Lovecraft.
lll
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POECRAFT:
RELAÇÕES ENTRE EDGAR ALLAN
E HOWARD PHILLIPS

S

eria um enorme exagero iniciar este capítulo fazendo referência às relações entre “criador e criatura”.

Tanto Poe quanto Lovecraft certamente jamais tomaram
consciência destas denominações para si próprios, até
porque o primeiro deixou de existir mais de quarenta
anos antes que o segundo viesse à vida. Mais correto seria tratá-los nas qualidades de “influenciador e influenciado”, já que, como vimos, o próprio Lovecraft assume
amiúde, tanto em sua obra de ficção quanto em seus estudos literários, a profunda influência de Poe sobre seu
espírito e sua arte.
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Isso posto, o que faremos neste capítulo será, principalmente, sublinhar esta influência, destacando a cumplicidade entre dois autores que buscaram, dentro de si, a inspiração para amedrontar gerações – as suas, as seguintes e
as que ainda estão por vir. Demonstraremos que tanto Poe
quanto Lovecraft, mesmo tendo partido de diferentes pontos de origem e em diferentes épocas, empreenderam jornada semelhante – embora em caminhos distintos – através da literatura fantástica e atingiram destino igualmente
semelhante. Faremos isso identificando temas análogos,
apontando semelhanças entre contos e aproximando as
motivações de ambos, de forma a estabelecermos uma comunicação coerente e direta entre eles.
Para prosseguirmos, evoco o título desta publicação: Poe
e Lovecraft: o medo na literatura. Em uma primeira leitura, a
frase sintetiza a principal intenção desta análise, ou seja,
reunir os dois autores em uma mesma barca na busca pela
narrativa de “horror essencial”; infere-se também, como já
foi dito inúmeras vezes, que a orientação desta viagem é
sempre o interior, nunca o exterior, e cabe agora ilustrarmos essas motivações com comparações claras entre as
duas obras.
Antes de tudo, atentemos novamente para a influência
de Poe sobre Lovecraft. Este o cita inúmeras vezes tanto em
obras de ficção como de não ficção, dedicando até todo um
capítulo ao malfadado mestre no seu O horror sobrenatural
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em literatura. Logo no início, afirma que “seria difícil para
qualquer crítico maduro e reflexivo negar o valor tremendo de sua obra (Poe) e a potência persuasiva de sua mente
para abrir horizontes estéticos” (LOVECRAFT, 2007:61);
ou seja, Lovecraft nunca deixou de pagar tributo àquele
que acredita ser seu “mais ilustre e desafortunado conterrâneo”. Pouco mais à frente, vaticina que “Poe fez o que
nenhum outro havia feito ou poderia ter feito, e a ele devemos a moderna história de horror em seu estado final
e aprimorado” (LOVECRAFT, 2008:62). Também mostra
que seu conterrâneo é o primeiro a desobedecer a certas
convenções literárias vazias “como a do final feliz e a da
virtude compensada”, e vai além, arrematando que Poe é o
responsável pela criação do “conto em sua forma presente”.
Em suma, Lovecraft apontava em seu conterrâneo “uma visão de mestre do terror que nos rodeia e nos penetra, e do
verme que se contorce e baba no abismo pavorosamente
próximo” (LOVECRAFT, 2007:64).
Essa profunda devoção é, obviamente, transferida à ficção,
de modo que permeia quase a totalidade da obra de Lovecraft.
Vimos que o romance Nas montanhas da loucura só foi ao papel
devido à terrificante impressão causada pela leitura de A narrativa de Arthur Gordon Pym, e que “Tiquili-li!”, o apavorante som
que enlouquece Dyer e Danforth em sua fuga das montanhas, é
uma declarada homenagem ao ídolo por ser exatamente a mesma interjeição uivada pelos bárbaros daquele livro. Única obra
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de ficção extensa de Poe, trata-se de um relato de navegação
repleto de aventuras, emboscadas, assombrações e situações-limite, em que o elemento sobrenatural marca profunda presença – seja na forma de misteriosos acontecimentos que depois se
justificam graças ao engenhoso e sofisticado raciocínio do narrador, seja na forma de passagens realmente inexplicáveis, de
tremenda força imaginativa. Como o trecho final do relato, em
que os navegadores avançam, ao transpor os confins austrais do
mundo, em direção ao vazio engolidor, à queda e à dissolução
final.
Como nos capítulos anteriores optamos por nos ater
apenas aos contos de Poe, A narrativa... não recebeu análise.
Porém, neste caso se faz necessário relatar brevemente o
trecho do livro que nos interessa: após duzentas páginas de
uma inacreditável, selvagem e espetacular epopeia marítima, o narrador Arthur Gordon Pym e seu camarada holandês Peters encontram-se à deriva, e são resgatados por uma
grande embarcação inglesa que navega a todo pano em direção ao pólo sul, então inexplorado. Depois de alguns dias
chegam a um estranho arquipélago, e, ao se aproximarem
de uma das ilhas, avistam canoas repletas de selvagens de
sombria aparência:
Sua tez era de um preto retinto, e os cabelos, longos,
espessos e lanosos. Estavam vestidos em peles de um
animal negro desconhecido, felpudas e sedosas, e talhadas
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à medida do corpo com algum grau de aptidão, a pelagem
voltada para dentro, exceto onde virada para fora na
altura do pescoço, punhos e tornozelos.
(POE, 2010:197).
Após um breve contato, trocam algumas mercadorias
e aceitam o convite dos nativos a conhecer o lugar, onde
encontram terríveis armadilhas que ceifam a vida de quase
toda a tripulação. Sobram Pym e Peters, que conseguem
fugir após manobras espetaculares e com um bárbaro prisioneiro a tiracolo, novamente rumo ao sul.
A partir daí, tanto os três quanto a narrativa entram
em uma espécie de transe crescente, um rondó delirante
cujo ritmo é a inexplicável e ardente corrente marítima que
os leva aos extremos do planeta, cujo tema é o definitivo
distanciamento do mundo conhecido, e cujos misteriosos
solfejos (“Tekeli-li!”, aqui grafado desta forma) só são compreendidos após a leitura da nota final do livro. É provável,
até então, que nunca um personagem de Poe houvesse ido
tão longe, que nunca um de seus heróis houvesse mergulhado tão fundo nas insondáveis águas da desolação. Por
isso acredito ter sido exatamente este o trecho que mais
influenciou Lovecraft, uma vez que se trata de um daqueles
momentos em que, segundo o próprio, Poe apresenta “um
conhecimento analítico das verdadeiras fontes do terror
que duplicava a força de suas narrativas e o emancipava de
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todos os absurdos inerentes à mera produção convencional
de sustos” (LOVECRAFT, 2007:63).
Aqui não há lugar para as soluções detetivescas, o raciocínio lógico ou as ameaças tirânicas de um vilão qualquer,
cruel mas mundano; ao contrário, a conclusão de A narrativa de Arthur Gordon Pym revela uma dissolução absoluta e
generalizada, altamente subjetiva. E revela, acima de tudo,
um Poe conduzido pela “tensa ansiedade de investigar abismos insondáveis da noite, perfurar o véu da morte e reinar em fantasia como senhor dos mistérios apavorantes de
tempo e espaço” (LOVECRAFT, 2007:66).
Acredito ser exatamente neste reino, o dos “mistérios
apavorantes de tempo e espaço”, perdido nas profundas
ravinas da razão, que Poe e Lovecraft se encontram, e em
inúmeras ocasiões. Como visto, o conto Manuscrito encontrado em uma garrafa também traz malfadadas crias de Poe
em veloz corrida marítima para o sul, para o gelo antártico,
novamente impelidas por correntes diabólicas para um vórtice de luzes sinistras, rumo à destruição.
Lovecraft, por sua vez, também recorre com frequência ao
extremo sul e ao vazio oceânico como imensas telas para compor suas civilizações gotejantes e cidades ciclópicas, como é o
caso de Nas montanhas da loucura, de O chamado de Cthulhu e de
grande parte de sua obra. É nestas vastidões que se dá o mais
íntimo contato entre os dois, que se pode estabelecer uma relação mais precisa entre as duas obras. E por “vastidões” entenda130

-se também – e principalmente – os meandros da imaginação
dos dois autores, que, ao fim e ao cabo, são o objeto de análise
deste livro. Em O poço e o pêndulo, por exemplo, o condenado
está sempre enclausurado, confinado a exíguos espaços; mas,
por não sabê-lo, preenche a narrativa com suposições desenfreadas, frenéticas, em um elaborado exercício reflexivo, percorrendo o infinito terreno das possibilidades com o fôlego que
só os ameaçados de morte têm. Acredito ser possível observar,
neste conto específico, uma alegoria ao próprio aprisionamento, à proscrição de que Poe foi – ou de que julgou ser – vítima, e
na qual Lovecraft também o acompanhou.
Charles Baudelaire, no texto Edgar Poe, sua vida e suas
obras, que serve de introdução às Histórias extraordinárias
que traduziu para o francês, e com o qual apresenta o autor
americano à intelligentsia europeia de então, vai ainda mais
longe, revelando, não sem laivos de um agudo preconceito,
que “Edgar Poe e sua pátria não eram do mesmo nível”, que
“lá Poe era um cérebro singularmente solitário (...) e gozava
– privilégio cruel numa sociedade enamorada de si mesma
– desse grande bom senso, ao modo de Maquiavel, que caminha à frente do sábio, como uma coluna luminosa, através
do deserto da história” (BAUDELAIRE in POE, 2010:274).
Ou seja, Poe, assim como Lovecraft pouco depois, foi
uma espécie de pária em seu próprio país, uma mente reconhecidamente superior, mas que, devido à “ferocidade da
hipocrisia burguesa”, foi insultada à porfia por críticos lite131

rários e colegas de ofício, que não o pouparam nem após
a sua súbita morte. Assim, o poeta francês mostra como a
rejeição dispensada ao colega americano teve forte influência em sua obra, da mesma maneira que a saúde delicada e
o desencaixe social marcaram a criação de Lovecraft.
Enfim, e sempre segundo Baudelaire, Poe era, na presunçosa constelação americana, um “planeta fora de órbita” (In POE,
2010:273), um filho da paixão e da aventura, mas cujo infinito
“céu espiritual” era turvado por ataques de hipocondria e bebedeiras desenfreadas. É uma descrição que, com a exceção da
bebedeira, serviria à perfeição para Lovecraft, ele também espécime singular na materialista e patriótica fauna americana, avis
rara tentando sobrevoar, com a única força do talento, o lodo
da rotina, voz solitária clamando bravamente pela estranheza
que há por trás do véu da realidade. Estranheza essa que, ainda de acordo com Baudelaire, surge como uma das principais
características da obra de Poe, que era capaz de produzir “composições estranhas que parecem ter sido criadas para demonstrar que a estranheza é uma das partes que integram o belo”
(In POE, 2010:278), e que “deduz de uma proposição evidente
e absolutamente aceitável, sínteses secretas e novas, que abre
perspectivas espantosas e, numa palavra, a arte de arrebatar, de
fazer pensar, de fazer sonhar” (In POE, 2010:292).
E é nesta seara da estranheza e das sínteses secretas que Poe
e Lovecraft novamente congregam, cada qual à sua maneira.
Dotado de maior versatilidade, o primeiro buscou o novo e o
132

secreto em diferentes domínios, do que dão prova os contos
aqui analisados. Ou seja, o mesmo autor do curioso e até certo
ponto divertido (mas ainda assim surpreendente) Nunca aposte
sua cabeça com o diabo foi capaz de criar O gato preto e O barril de
amontillado, consagradas celebrações à crueldade e à vingança,
ou ainda o psicologicamente arrojado William Wilson. Mas em
todos estes exemplos, Poe, como aponta Baudelaire, “analisa o que há de mais fugidio, pesa o imponderável e descreve
nesse modo minucioso e científico, cujos efeitos são terríveis,
todo esse imaginário que flutua em torno do homem nervoso
e o conduz à desgraça” (In POE, 2010:296). Há, em sua obra,
uma “literatura onde o ar é rarefeito, onde o espírito pode experimentar essa vaga angústia, esse medo pronto para as lágrimas e esse mal-estar no coração que habitam lugares imensos
e singulares” (In POE, 2010:297).
Já para Lovecraft, a estranheza reside em explorar o lado
escuro do cosmos, reside essencialmente na capacidade de
provocar, no leitor, um profundo senso de pavor, levando-o ao
contato com potências e esferas desconhecidas. Estes esforços
são notáveis em toda a sua obra, e principalmente nas peças
aqui analisadas. Enquanto Poe parte, em geral, de deduções
lúcidas e de raciocínios excepcionais para descortinar novas
possibilidades, Lovecraft, fanático por astronomia e outras ciências geológicas, busca no céu noturno, no oceano infinito ou
nas vastidões de um continente inexplorado a inspiração para
suas criações. Enquanto Poe revira estantes empoeiradas e
133

abre gavetas há muito esquecidas de nosso mobiliário mental,
enquanto encontra novas e atemorizantes possibilidades para
um simples acontecimento cotidiano, Lovecraft estabelece insanas conexões entre charnecas abandonadas em pântanos,
deuses mefíticos e seus abjetos seguidores.
Conclui-se que, como já foi citado, os trajetos de ambos,
mesmo tendo diferentes origens em diferentes épocas, estão
repletos de intersecções e atingem destinos semelhantes: a
legítima estranheza, as sombras, o inconcebível. É fato que
os personagens de Poe, lúcidos como poucos, raramente desviam-se da vereda da razão, enquanto que os de Lovecraft,
embora esclarecidos, são invariavelmente banidos dela em
nome dos ideais artísticos que representam.
Mas o importante aqui é enfatizar que, seja qual for o caminho escolhido, é necessária uma extraordinária disposição
mental para percorrê-lo. Uma disposição que, acredito, apenas
outsiders obcecados pelo macabro e pelo sobrenatural são capazes de apresentar, já que não desperdiçam fôlego com o mundo
trivial à sua volta. Ou seja, tanto Poe quanto Lovecraft, recusando tudo o que os recusou, encontraram em si próprios a motivação para criar, escrever, fascinar, aterrorizar. Encontraram em
si próprios a força e o ânimo para percorrerem caminhos até
então inexplorados. E ao chegarem ao destino, exaustos porém
com o quase imperceptível sorriso cúmplice de quem conclui
gigantesca façanha, encontraram um ao outro.
lll
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CONCLUSÃO

E

nfim é chegada a hora de se baixarem, ainda que lentamente, as cortinas deste ensaio. É chegado o momento de nos

afastarmos dos dois artistas, após considerável período cutucando-lhes a tranquilidade e perturbando-os com nossas insistentes
e talvez até inoportunas averiguações; é chegado o momento de
deixá-los em sagrado sossego, abandonados à sua tão cara solitude. Afinal, se vivos fossem, tanto Poe quanto Lovecraft, dadas as
suas naturezas refratárias, certamente evitariam qualquer contato que se tentasse estabelecer, mesmo que viesse de um admirador interessado no caráter acadêmico de suas obras.
Porém, se em vida esses suscetíveis e delicados temperamentos funcionaram como verdadeiros carrascos, lançando-os em
sérias dificuldades, por outro lado foram seus grandes triunfos,
despertando capacidades criativas selvagens, irrefreáveis. Em
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poucas palavras, e à guisa de conclusão, Poe e Lovecraft foram
grandes o bastante para, após a morte, ficarem ainda maiores.
E já que praticamente todas as páginas anteriores foram consagradas às motivações conscientes e às obras dos dois autores,
nada melhor do que encerrar este texto mirando as influências
que exerceram e exercem em inúmeros campos artísticos, procurando resquícios das vozes que, apesar de há muito caladas,
ecoam fortes como nunca nos desvãos de qualquer alma errática, revolta, faminta pelo desconhecido.
Como vimos – e como o próprio Lovecraft atesta –, Poe mostrou-se, além de mestre da poesia melancólica e elegíaca, um dos
grandes responsáveis pelo conto como o conhecemos em sua
forma moderna. Escrevendo prosa essencialmente neste formato, o que deixou para a posteridade foram pequenos e maciços
diamantes da genialidade, lapidados com a fúria de uma personalidade tempestuosa, e que até hoje reluzem. Ou que talvez,
em um misterioso efeito reverso, absorvem a luz e escurecem
qualquer ambiente em que estejam, seja qual for a linguagem em
que se apresentarem: literatura, teatro, artes plásticas, música.
Mas foi o cinema quem melhor se entendeu com suas
criações. Uma consulta em 16 de fevereiro de 2011 ao site
IMDB (Internet Movie Database) revelou que Poe inspirou,
direta ou indiretamente, cerca de 240 filmes dos mais diversos formatos. Também, pudera: seus personagens cruéis e
melancólicos, seus temas sombrios e controversos, seus enredos surpreendentes, seu impecável manejo do suspense
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e seu domínio da lógica constituem ingredientes preciosos
para o banquete das telas, mesmo que às vezes tenha sido
preparado por cozinheiros de duvidosa categoria.
Mas, felizmente, importantes cineastas também se ocuparam da transposição; é o caso de nomes como D. W. Griffith,
Edgar Ulmer, Roger Vadim, Louis Malle, Federico Fellini, George
Romero, Peter Weir e Tim Burton, entre outros. A primeira
adaptação de que se tem notícia é Sherlock Holmes in the great
murder mistery, de 1908, baseada em Os crimes da Rua Morgue. E
atualmente, ainda segundo o IMDB, há cinco obras ou em produção ou recentemente lançadas – entre elas The raven, baseada
nos últimos cinco dias de vida de Poe e com o ator John Cusack
interpretando-o, o que mostra que o cinema jamais deixou de
pagar tributo à estética do autor.
Na música também Poe marca constante presença, graças
essencialmente a seu caráter poético. Compositores, cantores
e instrumentistas dos mais diversos estilos o visitam e visitaram em busca de inspiração, encontrando-a em abundância.
Nos domínios da música erudita, os mais vultosos exemplos
são provavelmente o de Claude Debussy, que deixou inacabada uma ópera baseada em A queda da casa de Usher, o de Sergei
Rachmaninoff, cuja sinfonia coral Os sinos surgiu de um poema
homônimo, e o de Leonard Bernstein, que musicou o poema
Israfel como parte de um ciclo de canções para coro e orquestra.
A música popular também recorreu exaustivamente a Poe,
em praticamente todos os gêneros. Uma variedade que inclui
137

desde breves citações de Bob Dylan, que menciona a famosa
rua Morgue em sua épica Just like Tom Thumb’s Blues, até álbunsconceito inteiramente dedicados ao autor, como Poe through the
glass prism, do final da década de 60, em que inúmeras bandas
de rock psicodélico musicaram seus textos. Isto sem contar a
infinita reverência demonstrada por expoentes de gêneros mais
pesados, como death metal, avant-garde metal, doom metal, gothic
metal e tantos outros com sobrenome “metal”, por pura afinidade de temas e princípios. Mesmo os Beatles acenaram respeitosamente a Poe, colocando-o como um de seus heróis na capa de
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e evocando-o na canção I
am the walrus. Enfim, poderíamos nos estender na discussão sobre as diferentes formas com que a arte interpretou e assimilou
a obra de Poe; porém o tempo, assim como a paciência do leitor, urge, e ainda temos a herança de Lovecraft para contemplar.
Uma herança que, da mesma forma, estende-se por todas as
linguagens artísticas, e que igualmente apresenta intensa relação
com a música e o cinema. Mas que, por sua vez, é bastante mais
restrita, circunscrevendo-se a estilos de caráter underground, aos
quais geralmente apenas aqueles que conhecem a obra com certa
profundidade têm acesso, em uma espécie de culto semelhante
ao concebido pelo autor às suas divindades arcanas. Lovecraft
também inspirou enormemente a chamada cultura nerd, mais especificamente histórias em quadrinhos, vídeo games, card games
e jogos de role playing, ou RPG, que se servem essencialmente de
temáticas repletas de fantasia e horror para compor aventuras.
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Afinal, não é de se espantar que a mitologia do autor, extremamente imaginativa e prolífica, tenha fascinado milhões e milhões de adolescentes em busca de alternativas à realidade que
de certa forma os aborreceu. Assim como não espantaria o fato
de que Lovecraft, se vivo estivesse, fosse ele próprio o que hoje
se considera um nerd exemplar, tamanha a sua inadequação social e obsessão por histórias sobrenaturais e por algumas ciências,
como astronomia. É importante frisar que o termo nerd, aqui, não
carrega nenhuma conotação depreciativa; pelo contrário. E que,
se qualificamos o autor como tal, queremos assim homenagear
quem tanto cultiva seu legado, quem tanto zela por ele.
Já o cinema, apesar da imensa devoção com que se inclinou a
Lovecraft, teve e tem muito mais dificuldades em retratá-lo, por
um simples motivo: suas criações mais potentes lidam com elementos de proporções cósmicas, inconcebíveis, inimagináveis.
Para sermos mais precisos, são praticamente “infilmáveis”, a
menos que os realizadores disponham de uma verba igualmente
cósmica. Caso contrário, não terão fôlego para alcançar as alturas
necessárias para uma adaptação fiel. Assim, apesar de existir algo
como uma centena de filmes baseados na obra de Lovecraft, tratam-se na grande maioria de produções trash, livres adaptações
que reduzem o ciclópico e gotejante panteão do autor a mero
pastiche de ficção científica ou a rasteiras histórias de assombração e monstros. Naturalmente que há certas exceções, como Reanimator, exemplo classe “A” de filmes “B”. Este e parcos outros,
graças a algum mérito qualquer, por pouco escaparam do mofo
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do esquecimento em prateleiras de alguma locadora de bairro;
mas fãs e especialistas concordam que o grande filme baseado
em Lovecraft ainda está por ser rodado.
Uma última e curiosa observação sobre a relação entre o cinema e Lovecraft: quando vivo, o autor detestava a perspectiva
de sua obra ser adaptada às telonas, apesar de apreciar assistir
a filmes. “Virtualmente, todos os assim chamados filmes sobrenaturais são simplesmente nonsense infantil” (JONES, 2008:
868), ele disse certa feita a um amigo, concluindo que “nunca
permitiria que algo contendo sua assinatura fosse banalizado
e vulgarizado em um disparate que se passasse por ‘contos de
horror’, no rádio ou no cinema” (JONES, 2008:869), como escreveu em uma carta de 1933.
No tocante à música, a influência de Lovecraft deu-se basicamente em estilos populares – mais precisamente, e assim como
ocorreu com Poe, no rock e em diferentes vertentes do metal, até
mais extremas do que seu predecessor. Nomes de bandas (houve
inclusive um conjunto americano de rock psicodélico chamado H.
P. Lovecraft, e outro alemão de heavy metal de nome Necronomicon),
álbuns temáticos, canções, ambientação, arte gráfica, citações: a
presença do autor no meio musical obscuro é mais uma vasta e
extensa cordilheira, cujos pináculos acredito serem canções como
Call of Cthulhu e The thing that should not be, do Metallica, alguns
títulos sem nome do multi-instrumentista John Zorn dedicadas ao
Necronomicon, e aterradoras paisagens sonoras de projetos de dark
ambient como LVTHN, Black Seas of Infinity e Endura.
Em suma, é destas e de outras inúmeras formas que Poe e
Lovecraft continuam presentes nos dias atuais. Inspirando os
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mais díspares artistas nos mais variados níveis de criação, ambos
continuam a assombrar, a mesmerizar e a fascinar, seja no formato tradicional, em papel, sejam reinventados em novas possibilidades, como na franquia de games Alan Wake, para o console
XBox 360, em que um escritor de literatura fantástica com bloqueio criativo vai para uma pacata cidade do interior dos Estados
Unidos, onde passa a ser assombrado por seus fantasmas.
São muitas e variadas as personificações de suas obras – algumas até altamente improváveis, como uma “fofa” e didática
animação infantil para internet contando a origem do “pequeno
Cthulhu” (link na Webgrafia) –, o que apenas comprova o profundo alcance de suas obras. Mas cada filme, cada canção, cada
gibi, ilustração, escultura, jogo eletrônico, de tabuleiro, RPG ou
o que quer que entoe os cânticos “Edgar Allan Poe” e “H. P.
Lovecraft”, por mais inadequado, simplório ou desqualificado
que seja o ritual artístico, clama por muito mais do que apenas
nomes do passado. Na verdade, cada evocação conjura os reveladores do que há de mais profundo, grandioso e aterrorizante
na narrativa fantástica; conjura os cronistas do abismo, os pioneiros exploradores de nossas profundezas, os astrônomos que
encontraram as relações ocultas entre a grandeza do cosmos e a
nossa própria; conjura, enfim, os dois maiores escritores sobrenaturais de todos os tempos. E como resposta, ouvimos, de profundis, arrepiados mas atentos como nunca, ecoando em nossas
mentes vazias de qualquer frivolidade, crescente e hipnótico,
o som que não é nenhum outro senão “Teke-li-li!”, “Tekeli-li!”.
lll
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