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Escrevo para aquelas mulheres que não falam, 
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Aprendemos que o silêncio nos salvaria, mas 

não salvará. (AUDRE LORDE) 



 

RESUMO 

A presente dissertação de mestrado analisa a obra The Mysteries of Udolpho, escrita em 

1794 pela romancista inglesa Ann Radcliffe, notoriamente reconhecida por sua produção no 

gênero de romance sentimental e como uma das precursoras do gótico literário. Sabendo que 

tal gênero costuma abordar crimes cometidos contra as mulheres, esse estudo investiga o 

perfil das personagens femininas que compõem o romance e os conflitos nos quais elas estão 

envolvidas. Também há um exercício de compreensão do diálogo da autora com a sociedade 

da época.  

Palavras-chaves 

The Mysteries of Udolpho; Ann Radcliffe; Iluminismo; Romance Gótico; Gótico 

feminino;  

 

 

 

ABSTRACT 

The present thesis analyzes the work The Mysteries of Udolpho, written in 1794 by the 

English novelist Ann Radcliffe, notoriously recognized for her production in the genre of 

sentimental novel and as one of the precursors of gothic fiction. Knowing that such a genre 

usually addresses crimes committed against women, this study investigates the profile of the 

female characters that make up the romance and conflicts they are involved in. There is also 

an exercise in understanding the author's dialogue with the society of the time.  

 

Keywords: The Mysteries of Udolpho; Ann Radcliffe; Enlightenment; Gothic fiction; Female 

Gothic;  
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INTRODUÇÃO 

 

Há um texto de Ann Radcliffe em que ela escreve sobre o sobrenatural na literatura, 

utilizando dois personagens, W. e Mr. S., que abordam a obra de Shakespeare. Em dado 

momento, quando debatem o sentimento sublime do terror suscitado pela aparição do 

fantasma em Hamlet, dá-se um diálogo em que os dois se questionam como é possível que 

tais cenas possam abalar tão fortemente os leitores, ainda que seguidas de descrições 

agradáveis de felicidade. A autora sugere que isso se dá pela força do contraste, sendo terror e 

horror completamente opostos: um capaz de expandir a mente e despertar as faculdades a um 

alto grau de vida; e o outro de contrair, congelar e quase as aniquilar. "E onde está a grande 

diferença entre os dois, se não na incerteza e na obscuridade em relação ao mal que 

acompanham o terror?"
2
  

Ao longo da exposição do presente trabalho, tornar-se-á evidente a relação de Ann 

Radcliffe com o seu tempo vivido. Ainda que tenha escrito sobre o século XVI da França, é 

inegável os traços do iluminismo britânico presente em toda a sua narrativa: fazem parte da 

construção das suas personagens, dos conflitos em que estão envolvidas, na forma como se 

manifestam e nas suas visões de mundo. A própria questão do sublime, que retorna nesse 

período trazida por filósofos como Edmund Burke, é, como vimos no trecho acima, parte de 

suas leituras e, portanto, aplicadas à sua obra. Ao estudar The Mysteries of Udolpho, o que 

pretendemos aqui foi contribuir com os estudos de história da literatura e da literatura de 

gênero, principalmente no que diz respeito ao gótico feminino e ao seu caráter de denúncia da 

violência contra a mulher. Com o objetivo de tentar compreender aspectos relacionados ao 

desenvolvimento do gênero, e entender até que ponto os fenômenos sobrenaturais da obra 

puderam representar os anseios da mulher nessa sociedade em que o livro foi produzido e que 

serviu para ambientalizá-lo, analisamos esta fonte escrita pela romancista e poetisa inglesa 

Ann Radcliffe e publicada no ano de 1794 pela editora G. G. and J. Robinson, em Londres. 

Esta obra encontra-se em domínio público e uma cópia digital com o texto integral - versão 

aqui utilizada como fonte -, foi localizada após consulta nas ferramentas de pesquisa da 

Dédalus, da Universidade de São Paulo, USP; na Gothic Digital Library, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, UFSC; na Minerva - Sistema de documentação da Universidade 

                                                 

 

2
 RADCLIFFE, Ann. On the Supernatural in Poetry. In: New Monthly Magazine. Vol. 16 (1). January, 1826. pp. 

145-152. Tradução de Hélder Brinate. Página 7. 
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Federal do Rio de Janeiro, UFRJ; no Portal Domínio Público, do Ministério da Educação 

(MEC); no Project Gutenberg; e no Open Library. Deste mesmo levantamento, foi localizada 

uma cópia da tradução em português lusitano pela editora Romano Torres, com o título "Os 

mistérios do Castelo de Udolfo" e, recentemente, no ano de 2015, a editora brasileira Pedrazul 

também publicou uma versão em português brasileiro em dois volumes sob o título “Os 

Mistérios de Udolpho”, da qual também tivemos acesso.  

 Para a elaboração do levantamento de fontes secundárias, foram ainda consultados os 

seguintes arquivos e bases de dados: JStor; British Newspapers 1600-1900; 19th Century 

British Library Newspapers; British Literary Manuscripts Online; e 19th Century UK 

Periodicals. Também consultamos o repositório virtual da HathiTrus, onde estão localizados 

vários documentos digitalizados de diversas bibliotecas mundiais. As cópias digitais das 

fontes localizadas, bem como as transcrições e as traduções que foram feitas por mim, podem 

ser localizadas ao final em “Anexos”. No que diz respeito aos arquivos anexados, é 

importante mencionar que tais documentos correspondem a uma parte fundamental da 

pesquisa, integrando o conteúdo analisado. Dessa forma, julgamos necessário apresentar tanto 

a transcrição do material, quanto a tradução realizada.   

 Para o exercício de análise do livro de The Mysteries of Udolpho de Ann Radcliffe, 

inicialmente foram utilizados como referenciais teóricos metodológicos os autores Paul 

Ricouer, Anne Williams, Sandra Jatahy Pesavento e Sidney Chalhoub. No terceiro volume de 

Tempo e Narrativa
3
, ao discorrer sobre poética e retórica dentro da construção de uma 

narrativa ficcional, Ricouer apresenta o conceito de autor implicado, ao dizer que “o 

apagamento do autor é uma técnica retórica entre outras; que ela faz parte da parafernália de 

disfarces e de máscaras de que se serve o autor real para se tornar um autor implicado”
4
, 

portanto, para esconder-se dentro de sua própria narrativa. Isso incidiria no que Ricouer 

chama de uma retórica da dissimulação, em que a ficção engana o seu leitor de maneira a 

parecer não ter sido escrita, já que o autor sacrifica a sua presença pelo artificio da 

verossimilhança de sua história, para que esta pareça se contar sozinha 
5
. De todo modo, ainda 

que esse artificio faça parte da experiência do leitor e do seu pacto de confiança para com o 

                                                 

 

3
 RICOEUR, Paul. Mundo do texto e mundo do leitor. In: ______. Tempo e Narrativa - Tomo III. Tradução de 

Roberto Leal Ferreira; revisão técnica de Maria da Penha Villela-Petit. Campinas, SP: Papirus, 1997. 3 volumes. 
4
 Idem. Pág. 279. 

5
 Idem. 
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autor, a crítica não deve deixar-se iludir. Neste ponto, a metodologia nos auxiliou de maneira 

que pudéssemos analisar, por meio da técnica de escrita da autora que faz uso de um narrador 

onisciente para contar a história, a sua autoria implicada. Sidney Chalhoub permite pensar 

como o contexto influencia a escrita do autor e a criação de suas personagens; já os estudos de 

Sandra Jatahy Pesavento estão inseridos na discussão sobre a verossimilhança da obra 

ficcional, bem como os limites entre História e Literatura. Por fim, Anne Williams, auxilia-

nos a pensar questões relacionadas ao gótico feminino. 

A dissertação está estruturada em três capítulos, com uma grande ênfase no enredo do 

livro, que é a fonte da pesquisa. O primeiro capítulo apresenta a consolidação e 

popularização do romance e a expressiva participação de mulheres neste processo, como 

também no desenvolvimento do gótico literário, sendo suas produções reconhecidas pela 

terminologia “gótico feminino”, de Ellen Moers.  

Já o segundo capítulo descreve o primeiro volume do livro de Ann Radcliffe, 

apresentando o enredo da obra, traçando o perfil e uma análise inicial de algumas 

personagens, assim como o próprio conceito do que é personagem, segundo autores como 

Carlos Reis e Beth Brait; também dialoga-se o contexto da publicação com o conteúdo 

abordado. 

O terceiro capítulo finaliza a exposição do enredo ao apresentar o segundo volume do 

livro de Radcliffe, com foco em suas personagens femininas: apresentamos a descrição que a 

autora faz dessas mulheres, enfatizando a forma como a autora as apresenta, a posição e os 

papéis que a elas são delegados dentro da narrativa, as atividades que elas desempenham e os 

conflitos em que estão envolvidas.  

 Nas considerações finais, abordamos a relação de Ann Radcliffe com o seu tempo e a 

forma como isso transparece em sua narrativa. 
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CAPÍTULO 1: O ROMANCE GÓTICO FEMININO: DIFERENTES 

PERSPECTIVAS E POSSÍVEIS DEFINIÇÕES 

1.1 O surgimento do romance gótico 

O final do século XVIII na Inglaterra conheceu os primeiros passos daquilo que se 

convencionou chamar romance gótico. O Gótico é um termo bastante complexo, com diversas 

alterações ao longo do tempo, e para entendermos o surgimento do romance gótico e as suas 

expressões na literatura inglesa, faz-se necessário compreender primeiramente um pouco do 

contexto do Iluminismo britânico, e também a compreensão do termo no período. 

O Iluminismo propíciou os fundamentos do que se tornaria o molde de uma sociedade 

moderna, usando como parâmetro para o seu presente, as distinção entre a antiguidade 

clássica, que era no período apreciada; e o passado feudal, considerado então uma época de 

barbárie. Fred Boting, um estudioso do gótico, explica que diante desse contexto, o termo 

assumia um significado pejorativo que derivava dessa noção de barbárie atrelada ao 

entendimento que se tinha desse passado feudal, que evocava não apenas essa concepção de 

barbárie, mas também ideias a respeito do que era "medieval" e também "sobrenatural"
6
. 

Ainda segundo o autor, a projeção do Gótico no passado europeu emergia 

em uma época de revolução burguesa e industrial, uma época de filosofia 

iluminista e visões cada vez mais seculares, o fascínio do gótico do século XVIII 

com um passado de cavalaria, violência, seres mágicos e aristocratas malévolos 

está ligado às mudanças do feudal para as práticas comerciais nas quais as noções 

de propriedade, governo e sociedade estavam passando por grandes 

transformações. Junto com essas mudanças, ideias sobre natureza, arte e 

subjetividade também foram reavaliadas. “Gótico”, portanto, ressoa tanto com 

ansiedades e medos relativos às crises e mudanças no presente quanto com 

quaisquer terrores do passado.
7
 

                                                 

 

6
 BOTTING, Fred. In Gothic Darkly: Heterotopia, History, Culture. In: (Org) David Punter. A new companion 

to the gothic. Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2012. pág. 13. 
7
 Idem. Pág. 13. Tradução minha. "[...] At a time of bourgeois and industrial revolution, a time of 

Enlightenment philosophy and increasingly secular views, the eighteenth-century Gothic fascination with a past 

of chivalry, violence, magical beings, and malevolent aristocrats is bound up with the shifts from feudal to 

commercial practices in which notions of property, government, and society were undergoing massive 

transformations. Along with these shifts, ideas about nature, art, and subjectivity were also reassessed. 
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 Na literatura, o surgimento do romance gótico teria sido simultâneo ao do próprio 

romance, o que se deu através das mudanças sociais da Inglaterra, como a revolução 

industrial, a transformação dos centros urbanos e o crescimento da classe média. Esses 

aspectos do período teriam impulsionado o desenvolvimento e a consolidação do novo gênero 

literário, e a burguesia teria sido o seu potencial público leitor por conta de fatores como a 

limitação nas oportunidades de instrução - e por consequência, os altos índices de 

analfabetismo -, e os preços dos livros, que impediam a venda em maior escala para diferentes 

tipos de consumidores.
8
 Um exemplo de como o fator econômico teria atrasado a expansão 

desse público e a participação integral das demais classes na vida literária, foi o rápido 

sucesso das bibliotecas públicas e circulantes a partir de 1740, onde era possível emprestar um 

volume por um penny, ou três pences no caso de uma obra de três volumes
9
. 

 Segundo Sandra Guardini T. Vasconcelos, esse novo gênero teria desempenhado função 

importante na criação de uma espécie de identidade de classe para os extratos sociais médios 

ascendentes. 
10

 Na análise da autora,  

o romance, [fruto dos ideais iluministas], surgiu na cena literária como 

expressão artística de um espírito democrático e, ainda que sua 

maleabilidade lhe tenha permitido acolher uma multiplicidade de vozes e 

valores morais, ele serviu sobretudo para exprimir uma certa visão de 

sociedade que os romancistas procuraram traduzir em termos artísticos. 

Nesse sentido, o novo gênero não se limitou a refletir os valores do seu 

tempo, mas ajudou a criá-los, ou para dizer de outro modo, os romances 

foram ‘instrumentos que [contribuíram] para constituir os interesses sociais 

mais do que as lentes que os refletiram.
11

 

Ascendendo em um contexto iluminista que tensionava razão e sentimento, onde as 

tentativas de racionalização das paixões humanas as teriam transformado em um mundo 

desconhecido e misterioso, o gótico literário seria uma extensão do romance sentimental, que 

                                                                                                                                                         

 

“Gothic” thus resonates as much with anxieties and fears concerning the crises and changes in the present as 

with any terrors of the past.” 
8
  SANTOS, Camila de Mello. op. cit. pág. 2. 

9
WATT, Ian. O público leitor e o surgimento do romance. In:______. A ascensão do romance: estudos sobre 

Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Cap. 2. Pág P.45. 

10
 VASCONCELOS, Sandra. Guardini. T. A formação do romance inglês - ensaios teóricos. São Paulo: 

FAPESP, 2007. Pág. 21-22. 
11

 Idem. Pág. 23. 
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é uma vertente do gênero pautada na moralidade. Esse sentimento de apego a virtudes, assim 

como também ideias de benevolência, compaixão e empatia, são conceitos de uma filosofia 

moral próprias do Iluminismo britânico. De acordo com Gertrude Himmelfarb, era justamente 

esse “o ethos social que constituía o denominador comum entre os dois Smiths e os dois 

Burkes, entre os filósofos seculares e os entusiastas religiosos, entre os bispos da Igreja e os 

pregadores e missionários wesleyanos.”
12

 Por ser um sentimento que inspirou uma reforma 

moral na sociedade, esse ethos se expressou em movimentos artísticos, iniciativas 

filantrópicas e entre outras diversas ações reformistas.   

Em 1757, o filósofo irlandês Edmund Burke escreveu um estudo sobre estética chamado A 

Philosophical Inquiry into the Origin of our ideas of the Sublime and Beautiful 
13

 - traduzido 

como Uma investigação Filosófica sobre a Origem de nossas ideias de Sublime e Belo –,trata-

se de uma obra que aprofunda o conceito de Sublime, já em desenvolvimento desde o tratado 

Do Sublime - Peri Hupsous do séc. I. Inicialmente atribuído a Longino, o conceito refere-se a 

uma grandiosidade e a uma elevação de espírito semelhante a um arrebatamento, o que se 

daria através da linguagem e da própria retórica. 
14

 Nicolas Boileau-Despréaux, ao traduzir e 

publicar a versão do tratado em francês no séc. XVII, escreveu no prefácio uma distinção 

entre estilo e conteúdo sublime, relacionando o estilo ao pensamento e à emoção, e o 

conteúdo à forma do discurso.  

Somente após a publicação de Burke, o sublime desenvolveu-se plenamente, tornando-se 

também uma categoria estética. 

No século XVIII, a voga do sublime, sobretudo do modelo burkeano, possibilitou 

ainda a apreciação de objetos naturais anteriormente desprezados por 

seremconsiderados informes e desproporcionais – como, por exemplo, as 

montanhas –  e expressões artísticas –  as construções arquitetônicas do gótico 

medieval –  tomadas como bárbaras à luz dos ideais estéticos do Neoclassicismo 

por se caracterizarem por seus excessos e não por simetria. Por esse motivo, o 
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reaparecimento dessa categoria estética tornou o período especialmente profícuo 

para o surgimento de novas formas literárias, como o Gótico e o Romantismo.
15 

O livro de Burke associa o Sublime ao terror, já que tem a emoção como fundamento da 

teoria estética. Para o filósofo, no que tange às artes, o prazer pode derivar da própria dor: "a 

poesia, a pintura e outras artes afetivas transfundem suas paixões de um peito a outro, e são 

frequentemente capazes de enxertar um prazer na desgraça, na miséria e até mesmo na 

morte"
16

. Edmund Burke falava também da existência de um sentimento comum a todas as 

pessoas, a toda humanidade, inerente a nossa natureza, que seria a simpatia, que poderia se 

expressar nas relações sociais e também nas artes: “nós somos afetados pelos sentimentos de 

nossos irmãos em circunstâncias de sofrimento real”
17

. 

É possível notar essa tensão entre sensibilidade e razão nas produções de romancistas e 

escritores, já que estes também foram inspirados pelo sentimento da época. A própria teoria 

de Edmund Burke teria servido de inspiração para Ann Radcliffe, uma importante romancista 

inglesa, que se tornaria conhecida por sua contribuição para o desenvolvimento do gótico. No 

que diz respeito ao gênero, o estudioso David Punter, ao expor as principais características, 

dá-nos uma ideia dessa tensão há pouco citada, já que trata-se de um estilo que “lida com as 

emoções mais refinadas dos personagens, traçando minuciosamente seus sentimentos, 

escolhendo situações para evidenciar sua consciência reflexiva, situações cheias de patologia 

e agonia” 
18

. Camila Santos, que estuda o gótico aqui no Brasil, também comentou a respeito, 

ao observar que o "romance gótico possibilitou encarar a razão através das paixões, já que a 

matéria-prima deste gênero são os fatos que a racionalidade não consegue explicar"
19

.  

A procura por um gênero literário que narrasse incidentes irreais em um mundo real residia, 

na visão desses dois autores, em uma contradição à cultura oficial do racionalismo e do 

Iluminismo. 
20
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Enveredando pela trilha aberta por Horace Walpole, no prefácio à segunda edição 

de The Castle of Ortranto, verdadeiro manifesto em favor da narrativa gótica como 

um híbrido do antigo e do moderno, Radcliffe pintou o tema da inocência 

perseguida e o romance doméstico e sentimental com tons mais escuros, 

adicionando-lhe figuras das trevas e do mal. Tingia-se dessa forma, o mundo claro 

e racional do Iluminismo e dos valores humanistas com os temores e ansiedades 

que constituíam o outro lado do progresso e da modernidade[...].
21

 

O romance inglês do século XVIII teria, portanto, representado uma ruptura com a 

tradição literária e com os modos de pensar as relações entre a literatura e a sociedade, 

principalmente com a nova composição do público leitor e a transição para novas diretrizes no 

cenário literário que passou a ter predominantemente a influência dos livreiros.  

 

1.2 A participação feminina na escrita dos romances e no público leitor 

Ian Watt, em seu clássico livro sobre a ascensão do romance, em um capítulo destinado ao 

surgimento do novo gênero e da composição de seu público leitor, escreveu que 

a razão principal dessa predominância é clara: o patrocínio da corte e da nobreza 

declinara, tendendo a criar um vazio entre o autor e seus leitores; e esse vazio foi 

rapidamente preenchido pelos intermediários do mercado literário, os editores - ou 

livreiros, como em geral eram chamados - que ocupavam uma posição estratégica 

entre o escritor e o impressor e entre estes e o público. 
22

 

Essas novas diretrizes teriam contribuído para o desenvolvimento de novas técnicas de 

escrita que favoreciam a prosa em detrimento do verso, exemplo disso são as longas e 

detalhadas descrições que facilitam a leitura e que caracterizam, assim, uma ruptura desse 

novo gênero em ascensão com as antigas tradições literárias.
23

 Sendo o romance um dos 

gêneros que era mais solicitado em empréstimos de livros, sua escolha era frequentemente 

associada, pela crítica do período, composta por defensores das antigas tradições, às classes 

inferiores, sendo uma parcela composta também por mulheres. Quanto a isso, Ian Watt 
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explica que a participação feminina nesse público teria sido motivada pela distribuição de 

lazer da época, que permitia que a literatura se tornasse um entretenimento basicamente 

feminino. 
24

 Segundo o autor: 

As mulheres das classes altas e média podiam participar de poucas atividades 

masculinas, tanto de negócios como de divertimento. Era raro envolverem-se em 

política, negócios ou na administração de suas propriedades; tampouco tinham 

acesso aos principais divertimentos masculinos, como caçar e beber. Assim, 

dispunham de muito tempo livre e ocupavam-no basicamente devorando livros. 
25

 

A extensão do ócio das mulheres de classe média e alta ,no século XVIII inglês, se 

relacionava com as transformações econômicas desse período, pois “já não eram necessários 

os velhos deveres de dona de casa [...] e muitos artigos agora eram manufaturados e podiam 

ser comprados nas vendas e mercados” 
26

. Segundo Sandra Guardini T. Vasconcelos, ainda 

que essa nova ordem burguesa tenha proporcionado às mulheres um maior tempo de leitura, 

também ocasionou dificuldades em sua inserção no mundo do trabalho. Enquanto aos homens 

cabia a tarefa de trabalhar e sustentar a casa, às mulheres era relegada a administração do 

mundo doméstico. Para as mulheres de classe média e alta que viviam em ambiente urbano 

não havia outro lugar senão a casa do pai ou do marido, pela dificuldade que encontravam 

para se sustentar; já as mulheres do campo, ao migrarem para a cidade, sofriam com opções 

de empregos tão escassas que invariavelmente tornavam-se costureiras, criadas ou 

prostitutas
27

. 

 A dissolução dos mosteiros promovida por Henrique VIII afetou também os conventos, 

que outrora eram refúgio e centros educacionais para mulheres, deixando de ser uma 

alternativa ao casamento. Conforme a autora, essas mudanças ocasionaram transformações no 

casamento enquanto instituição, sendo uma delas a forma de entremear o amor à união. 

Casamentos sem amor eram considerados um estímulo ao adultério e um risco à propriedade e 

à descendência. "O fato é que o novo imperativo do amor passou a ser um elemento 
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fundamental que, além de valorizar a família, permitia o movimento através das classes e a 

aliança entre a burguesia e a aristocracia."
28

 

 A educação formal feminina era considerada desnecessária e valorizavam-se apenas 

as prendas que eram ensinadas nos internatos, como: música, pintura, dança, costura e 

postura. Ainda segundo Vasconcelos, havia preconceito contra qualquer pretensão intelectual 

numa mulher, sendo a ignorância vista como parte da construção de uma imagem de 

feminilidade
29

.  

A crença no poder da educação, uma ideia disseminada pelo Iluminismo em toda a 

Europa, não necessariamente incluía as mulheres, a quem não se facilitava o acesso 

ao aprendizado sério. Naturalmente, elas também eram excluídas da política e do 

poder. Questões literárias, filosóficas e comerciais eram territórios masculino, 

discutidas em clubes e cafés. As mulheres, ao contrário, tinham que ser instruídas 

na arte da conversa, adequação de vestuário e cuidados domésticos. [...] Tinham 

sim é que se concentrar no aprendizado da modéstia, graça, decoro, recato e 

delicadeza. Em contrapartida, a frivolidade, a coqueteria e o flerte eram geralmente 

condenados como faltas graves em uma mulher
30

. 

Isobel Grundy, ao escrever sobre o papel das mulheres no mercado de livros inglês, 

comentou que entre a clientela de uma livraria provincial, as mulheres envolviam-se em uma 

proporção maior de empréstimos do que em compras de livros. Mesmo assim, os empréstimos 

eram vistos como um estigma pela parcela da população com maior poder aquisitivo. Ainda 

segundo a autora: "Livros pertencentes a mulheres geralmente repassam ou voltam a ações 

indiferenciadas. Quando eles apareciam na sala de vendas, geralmente apareciam de maneira 

decorosa e anônima, como "propriedade de uma dama"
31

. 

Neste cenário, os romances passaram a exercer também a tarefa de educar essas jovens 

mulheres com valores e princípios morais.  Considerando todo o contexto de atividade mental 
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e compartilhamento de ideias que vivia a Europa, mesmo frente às dificuldades, vê-se pouco a 

pouco surgir a figura da mulher escritora.
32

  

Cheryl Turner em seu livro Living by the Pen - Women Writers in the Eighteenth 

Century apresenta um balanço historiográfico sobre o tema, discorrendo sobre a contribuição 

de diferentes autores acerca da história das mulheres escritoras no período que compreende os 

séculos XVII e XVIII. De acordo com sua análise, a historiografia tanto literária quanto social 

concordam que "a ascensão de um tom didático confiante na escrita das mulheres correu 

paralelo à sua entrada na arena pública da filantropia organizada"
33

. 

Assim como Ian Watt, Turner comenta que as mudanças que ocorreram no decorrer do 

século XVIII afetaram a posição que ocupavam os escritores. O declínio do patronato - já 

mencionado anteriormente -, a lei dos direitos autorais
34

 e a ascensão da influência dos 

editores durante todo o processo de publicação das obras, estimularam novas formas e 

alternativas de se estruturar esses materiais, como por exemplo, através de fascículos.
35

 Ainda 

em diálogo com Watt, outro ponto mencionado pela autora é a expansão do público leitor em 

decorrência das publicações de romances, do aumento das bibliotecas circulantes e da 

extensiva circulação de jornais e periódicos da época. Segundo Turner, não era necessário ter 

uma educação formal e clássica, como era costume dos homens da aristocracia, para ler livros 

do novo gênero. Este seria o ponto de inserção das mulheres. 

Mulheres de classe média e alta (principalmente de Londres e centros provinciais 

fashionistas como Bath) foram vistas como uma parte importante do crescente 

número de leitores cultivados assiduamente pela crescente "tribo" de romancistas. 

Esse desenvolvimento é atribuído ao aumento do lazer feminino decorrentes do 

impacto da produção industrial em tarefas domésticas e do emprego de mais 
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servidores. Isso foi resultado da crescente riqueza e aspirações sociais nas fileiras 

intermediárias. Mulheres deste estrato, se argumentou, foram consignadas por seu 

estreito papel social e econômico a vidas inativas cheias de leitura vorazes de 

romances. Melhorias na educação produziram jovens alfabetizadas, mas com 

educação inadequada, para as quais o romance era uma potente mistura de 

escapismo romântico e orientação moral. Recentemente, tomamos consciência do 

fato de que esse conjunto de circunstâncias também produziu vidas que foram 

moldadas pela vulnerabilidade. Depois que a estabilidade financeira recuou, a 

dependência econômica tornou-se ameaçadora; treinamento limitado teve que ser 

usado e abundantes restrições sociais negociadas para manter o corpo e a alma 

juntos e de preferência "em forma". Foram essas circunstâncias que levaram as 

mulheres a pegar a caneta por dinheiro.
36

 

Para discorrer sobre esse processo de inserção das mulheres no mundo das letras, a autora 

retoma o séc. XVII e aponta duas categorias importantes de escrita feminina: a escrita pessoal, 

no formato de diários e autobiografias; e a escrita reflexiva, tanto para uso pessoal, quanto 

para o público, como a família e os amigos. Citando as pesquisas de William Matthews
37

 e 

Elspeth Graham et al
38

, Turner comenta que os tópicos abordados pela literatura feminina 

neste período compreendiam diversos assuntos, dentre os quais podemos citar: trabalhos 

domésticos, relações familiares, problemas espirituais, amor e casamento, viagens, negócios, 

independência feminina e até mesmo assuntos mais gerais como a praga, o grande incêndio de 
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Londres, a Guerra Civil,  e etc.
39

 Segundo o levantamento organizado por Matthews, os textos 

religiosos eram mais numerosos dentre a documentação encontrada, e os diários e 

autobiografias localizados por ele foram produzidos por mulheres de diversas classes e 

extratos sociais. Entre as escritoras dessas fontes localizadas estavam uma Condessa de 

Warwick; uma Viscondessa de County Down; uma esposa de um capitão de mar; uma filha de 

um ministro; uma parteira de Londres, uma esposa de um cavalheiro do campo de Yorkshire; 

e uma refugiada huguenote em Nova York.
40

 

No que diz respeito à escrita para o público, a autora comenta que, em meados do séc. 

XVII, houve um aumento significativo no número de mulheres escrevendo com essa 

finalidade. Havia um número substancial de textos proféticos escritos por mulheres que 

faziam parte de determinadas seitas radicais antes e durante a Guerra Civil, mulheres essas 

que se apresentavam como inspiradas por Deus
41

.  Essas atividades não se mantiveram após a 

Restauração, já que seitas como Quakers e Batistas, que possuíam papéis alternativos para as 

mulheres, foram reestruturadas ainda que suas crenças e influências religiosas possam ter 

continuado, e as posições delegadas as mulheres foram revogadas. Citando o exemplo de um 

panfleto de 1666 escrito por Margaret Fell (1614-1702), conhecida como a Mãe do 

Quakerismo, no qual ela se dirigia às mulheres alegando que a luz interior poderia se 

apresentar tanto às mulheres quanto aos homens, a escritora articulava a premissa dos 

Quakers, que é a igualdade espiritual, de maneira a justificar a posição que ocupava dentro do 

grupo religioso.
42

 

Quando falamos da história da escrita feminina é importante retomar o séc. XVII, recorte 

que Turner analisa em seu livro, porque o período pré Restauração auxiliou no 

desenvolvimento dessas atividades. Encontramos mulheres que já se dedicavam à escrita, 

tanto para o seu uso privado, quanto para o público; algumas se dirigindo já para um público 

feminino. Um ponto que Turner menciona é que muitas dessas mulheres já escreviam com um 

                                                 

 

39
 TURNER, Cheryl. Living by the Pen: Women Writers in the Eighteenth Century. London: Routledge, 1992. 

Pág. 19. 
40

 Idem. 19. 
41

 Idem. 20 
42

 SCHOFIELD, Mary Anne. “‘Womens Speaking Justified’: The Feminine Quaker Voice, 1662-1797.” Tulsa 

Studies in Women's Literature, vol. 6, no. 1, 1987, Pág. 61 . Disponível em: <www.jstor.org/stable/464160>. 



26 

 

forte senso de vocação, como no caso das profetisas e ministras, o que possivelmente as fazia 

superar os seus medos de adentrar o mercado da impressão de livros.
43

 

Conforme dito anteriormente, com as mudanças na profissionalização da escrita as 

mulheres eventualmente tiveram que se adaptar a essas transformações. Autoras profissionais 

como Ann Radcliffe, Hannah More (1745-1833) e Fanny Burney (1752-1840) possuíam 

status e uma renda que garantiam que vivessem confortavelmente de suas publicações; já 

outras mulheres não possuíam os mesmos privilégios de classe. Nesse mesmo período, 

surgiram editoras como a Minerva Press, criada por William Lane (1746-1814) - e 

administrada por Anthony King Newman (1774-1858) após o seu falecimento -, que por volta 

de 1790 e 1820 dedicou-se a publicar literatura, com foco em romances sentimentais e ficção 

gótica.  

 

1.3 O Gótico Feminino 

É expressiva a participação de mulheres autoras na consolidação e popularização do 

gótico literário. O gênero, que teve como obra inaugural The Castle of Otranto, publicado em 

1764 por Horace Walpole (1717-1797), contou com a produção de escritoras principalmente 

em sua fase inicial, entre as quais se destacam Clara Reeve (1729-1807), que escreveu The 

Old English Baron, de 1777; Sophia Lee (1750-1824), autora de The Recess; or a Tale of the 

Other Times, publicado entre 1783 e 1785, e Ann Ward Radcliffe, que se tornou conhecida 

principalmente por sua obra The Mysteries of Udolpho, de 1794. A produção feminina no 

gótico literário recebeu a terminologia “gótico feminino” de Ellen Moers em Literary Women. 

Nas palavras da autora: 

O que eu quero dizer por Gótico Feminino é facilmente definido: o trabalho 

que as mulheres escritoras fizeram no modo literário que, desde o século 

XVIII, chamamos de gótico. Mas o que eu quero dizer - ou qualquer outra 

pessoa quer dizer - com "o gótico" não é tão fácil de definir, exceto que tem 

a ver com medo.
44
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 TURNER, Cheryl. Living by the Pen: Women Writers in the Eighteenth Century. London: Routledge, 1992. 

Pág. 22. 
44

 MOERS, Ellen. Literary women. New York: Oxford University Press, 1977. Pág. 90 Tradução minha. 

Original em inglês: “What I mean by Female Gothic is easily defined: the work that women writers have done in 
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Anne Williams, em seu livro Art of Darkness – A poetics of Gothic
45

, ao apresentar uma 

discussão sobre o termo, comenta que a versão feminista do gótico, como Madwoman in the 

attic,
46

 despertou os leitores para as possíveis afinidades entre escritoras e uma literatura que 

se especializava no medo a partir de segredos domésticos monstruosos. 
47

 No entanto, 

Williams critica essas leituras por não considerarem que a definição de Moers se aplicava a 

qualquer ficção gótica escrita por mulheres. Ainda segundo Williams, a própria definição de 

Ellen Moers sobre gótico é simplista e insatisfatória por apenas dizer que se trata de algo que 

tem a ver com o medo, desconsiderando toda a problemática que há no gótico masculino 

implícito no gótico feminino.
48

 As ponderações de Williams certamente contribuíram para o 

desenvolvimento do assunto, mas vale ressaltar que Moers escreveu em meados de 1970 e 

questões relacionadas a gênero começaram a ganhar expressividade e legitimidade na 

academia a partir de 1980 pelos estudos feministas, conforme análise de Joan Scott em seu 

importante artigo Gênero: Uma Categoria Útil para Análise Histórica 
49

, o que talvez possa 

explicar as limitações em seu estudo, o que Williams não encontra nas obras contemporâneas 

com as quais dialoga.  

Ainda sobre o termo, Williams comenta que as autoras Kate Fergunson Ellis e Eugenia C. 

DeLamotte contribuíram para o tema ao considerarem as distinções entre os modelos 

masculino e feminino. Citando um trecho de The Contested Castle: Gothic Novels and The 

Subversion of Domestic Ideology, Williams comenta que o argumento de Ellis era que 

no gótico feminino, a heroína expõe a usurpação do vilão e, assim, recupera um 

espaço fechado que deveria ter sido um refúgio do mal, mas que se tornou 

exatamente o oposto, uma prisão. [e que] O gótico masculino dá a perspectiva de 

                                                                                                                                                         

 

the literary mode that, since the eighteenth century, we have called the Gothic. But what I mean - or anyone else 

means - by "the Gothic is not so easily stated except that it has to do with fear.” 
45

 WILLIAMS, Anne. Art of Darkness: A Poetics of Gothic. University of Chicago Press, 1995. 
46

 Trata-se de uma referência à obra de crítica literária feminista de Susan Gubar e Sandra Gilbert. Segundo essas 

autoras, há um tropo na literatura masculina em que personagens femininas são ora tratadas como “anjos”, ora 

como “monstros”, como as personagens Jane Eyre e Bertha, respectivamenta. A mulher louca do sótão é aquela 

que fica trancafiada, escondida das vistas de todos, como um segredo. Ver: GUBAR, Susan; GILBERT, Sandra. 

The madwoman in the attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination. New Haven: 

Yale University Press, 1979. 
47

 Idem. Pág. 10. 
48

 WILLIAMS, Anne. Art of Darkness: A Poetics of Gothic. University of Chicago Press, 1995. Pág. 11 
49

 SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 20, 

n. 2, jul.-dez. 1995. Pág. 75 
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um exílio do refúgio do lar, agora a província especial das mulheres. (1995 apud 

ELLIS, 1989, P. xiii)
50

 

 Já a tese de DeLamotte diz respeito às diferenças entre o masculino e o feminino 

baseando-se nas experiências dos sujeitos na cultura patriarcal. No entanto, ainda que essa 

autora tenha encontrado respaldo em trabalhos como o de Nacy Chodorow e Carol Gilligan, 

que segundo Williams argumentaram que homens e mulheres compreendem a si mesmos e 

aos outros de maneiras distintas, “o masculino, elas argumentam, experienciam seus limites 

psicológicos como fixos e distintos, enquanto o feminino o sente mais permeável, 

indeterminado e problemático.”
51

  

Anne Williams disse concordar com as teses das duas autoras, porém seus argumentos, 

em suas palavras, são mais radicais e específicos. De acordo com ela, o masculino e o 

feminino possuem tradições que implicam dois distintos conjuntos de convenções literárias 

que podem ser expressar em dramas, letras de músicas, narrativas, versos ou prosas, em obras 

românticas canônicas, em vários romances, ou na literatura popular do séc. XVIII ao tempo 

presente.
52

 Assim, a autora elenca alguns aspectos dessas tradições, a começar pela técnica 

narrativa: 

O Gótico Masculino difere da formula feminina em sua técnica narrativa, em 

sua suposição sobre o sobrenatural e na trama. Os autores masculinos não ocultam 

convencionalmente o gênero por trás da máscara de um pseudônimo feminino, 

nem, de fato, as mulheres parecem escrever muitos contos nessa tradição. O gótico 

feminino gera suspense através das limitações impostas pelo ponto de vista 

escolhido; compartilhamos as percepções muitas vezes equivocadas da heroína e 

sua ignorância. O gótico masculino obtém seus efeitos mais poderosos da ironia 

dramática criada por vários pontos de vista.
53
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 WILLIAMS, Anne. Art of Darkness: A Poetics of Gothic. University of Chicago Press, 1995. Pág. 100. 

Tradução minha. Original em inglês: [...] in the feminine Gothic the heroine exposes the villain’s usurpation and 
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 Idem. Tradução minha. Original em inglês: “The male, they argue, experiences his psychological boundaries 

as fixed and distinct, while the female’s feel more permeable, indeterminate, and problematic”. 
52

 Idem.  
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 WILLIAMS, Anne. Art of Darkness: A Poetics of Gothic. University of Chicago Press, 1995. Pág. 102. 

Tradução minha. Original em inglês: “Male Gothic differs from the female formula in narrative technique, in its 
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Outro ponto que ela comenta é que o gótico feminino procura explicar a existência dos 

fantasmas em sua narrativa, enquanto o masculino simplesmente trabalha com o sobrenatural 

como uma realidade autêntica. O terceiro aspecto é que o gótico masculino possui uma trama 

trágica, enquanto o feminino demanda um final feliz na forma de um casamento vantajoso – 

neste ponto, encontramos relação com o contexto da época e as transformações ocorridas no 

casamento enquanto instituição, com toda a problemática já discutida anteriormente com base 

no texto de Sandra Guardini T. Vasconcelos. Citando o personagem Manfredo, de O Castelo 

de Ortranto
54

, que perde seu filho em um trágico acidente envolvendo um elmo gigante, além 

de perder o reino que usurpou, o gótico masculino tem uma tradição de protagonistas que 

falham e morrem, onde tanto heróis quanto vilões pagam o preço de suas transgressões. Já a 

heroína do gótico feminino vive a experiência de um renascimento. 

 Ela desperta em um mundo onde o amor não apenas é possível, mas acessível; 

ela adquire um novo nome através do casamento e, mais importante, uma nova 

identidade. De fato, ela costuma renascer quase literalmente, resgatada no clímax 

ameaçador de ser trancada, cercada ou forçada a desaparecer do mundo. Mas o 

máximo que o sobrevivente da trama gótica masculina pode esperar é uma espécie 

de inoculação espiritual.
55

 

Por fim, Williams menciona que enquanto o gótico feminino faz uso do terror, 

imaginando uma ameaça e um processo pelo qual essa ameaça será dissipada, o gótico 

masculino se especializa no horror, naquilo que ela chama de mortalha sangrenta, ou cadáver 

verminado. Há sempre uma situação que causa repulsa e um personagem que tenta convencer 

todos os outros que o sobrenatural é real. Para isso, a autora cita como exemplo Dr. Van 

Helsing, em Drácula de Bram Stoker, que tentava convencer a todos da ameaça e existência 

de vampiros através de seus estudos científicos. Ainda segundo Williams, a trama e a 

                                                                                                                                                         

 

assumptions about the supernatural, and in plot. Male authors do not conventionally conceal their gender 

behind the mask of a female pseudonym, nor indeed, do women appear to write many tales in this tradition. The 

female Gothic generates suspense through the limitations imposed by the chosen point of view; we share both the 

heroine’s often mistaken percpetions and her ignorance. Male Gothic derives its most powerful effects from the 

dramatic irony created by multiple points of view”. 
54

 WALPOLE, Horace. Castle of Otranto. Oxford: Oxford University Press (1764), 2014. 
55

 Idem. Pág. 104. Tradução minha. Original em inglês: “She is awakened to a world in which love is not only 

possible but available; she acquires in marriage a new name and, most importante, a new indentity. Indeed, she 

if often almost literally reborn, rescued at the clímax from the life-threatening danger of being locked up, walled 

in, or otherwise made to disappear from the world. But the best that even the survivors of the Male Gothic plot 

can expect is a kind of spiritual inoculation”. 
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narrativa no gótico masculino também costumam focar o sofrimento da personagem feminina, 

posicionando os leitores como voyeurs que, embora complacentes, podem deleitar-se com a 

opressão. É nesse ponto que este tipo de literatura, de acordo com a autora, aproxima-se da 

pornografia, por se tratar de uma violência que é erotizada e que expõe elementos de uma 

estrutura autoritária de natureza patriarcal.
56

 A autora cita como exemplo a personagem 

esposa de Barba Azul, que no conto cede à sua própria curiosidade sendo perseguida e 

ameaçada pelo próprio homem com quem se casou. Williams a compara com a personagem 

Emily St. Aubert, da obra The Mysteries of Udolpho, publicada por Ann Radcliffe em 1794 

através de G.G. & J. Robinson, que também é movida pela sua curiosidade, cedendo às 

tentações. Ainda assim, trata-se de uma obra de gótico feminino sobre a qual analisaremos a 

fundo no capítulo seguinte. 

Por sua popularidade no período e por ter contribuído para o desenvolvimento do gênero, 

o nosso objeto de estudo é uma das obras mias conhecidas da romancista inglesa Ann 

Radcliffe, chamada The Mysteries of Udolpho. Nascida em Londres em 09 de Julho de 1764 e 

filha única do comerciante William Ward e de Ann Oates de Chesterfield, Ann Ward, que 

posteriormente se chamaria Ann Radcliffe, foi uma importante romancista e poetisa inglesa 

que teve a sua produção literária considerada por seus contemporâneos, incluindo Walter 

Scott, como paradigma de sua geração
57

, sendo também reconhecida como “Shakespeare dos 

escritores românticos”
 58

. Exemplo de sua popularidade é a forma como seus escritos 

dialogaram com outros autores consagrados no meio literário, como Lord Byron, Samuel 

Taylor Coleridge, e Christina Rossetti.
59

 Também foi referenciada por Jane Austen em seus 

livros Emma e Northanger Abbey, embora este segundo livro seja uma paródia de romances 

góticos com uma crítica a esse tipo de literatura, que conta a trajetória de uma personagem 

feminina chamada Catherine Morland, uma jovem fascinada por romances que declarava ter 

lido toda a obra de Ann Radcliffe e se surpreendido com o suspense de The Mysteries of 

Udolph
60

, a ponto de  não destinguir a ficção da realidade. Este é um traço marcante na 
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 Idem. Pág. 104, 105 e 106. 
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 Sir Walter Scott, que viveu entre os anos de 1771 e 1832, foi um escritor escocês que se tornou 
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personalidade da heróina do livro de Austen, e também é parte fundamental de sua crítica, que 

conta com uma esteriopação dos ambientes e das edificações que fazem parte dos romances 

góticos.
61

 

Ann Radcliffe teria vivido parte de sua infância e juventude na cidade de Bath, no 

sudoeste da Inglaterra, onde William Ward conduzia seu pequeno comércio de porcelana.
62

 

Casou-se no ano de 1787, aos 23 anos, com William Radcliffe, um jornalista que a teria 

encorajado em sua escrita. Faleceu em 07 de Fevereiro de 1823, e o jornal de Ipswich 

publicou em sua edição de 15 de Fevereiro de 1823 uma nota no Wednesday's Post noticiando 

o acontecimento. Dizia que: “Na manhã de sexta-feira morreu a Sra. Radcliffe, três semanas 

após contrair um violento resfriado que sucedeu uma inflamação no peito e causou a sua 

morte. Essa senhora, a qual se lamenta, estava com 60 anos de idade.”63 Outro jornal a 

mencionar o falecimento de Radcliffe foi o Morning Post, um jornal conservador britânico 

publicado diariamente entre os anos 1772 e 1937; assim como o Bell's Life in London and 

Sporting Chronicle também relatava o acontecimento em nota no dia 16 de Fevereiro de 

1823
64

.  
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Death of Mrs. Radcliffe. SIR JOHN LEICESTER'S GALLERY. Jornal Morning Post, 10 Fev. 1823. 
65

 

Como muitas autoras de sua época, Ann Radcliffe publicou seus primeiros romances, The 

Castles of Athlin and Dunbayne (1789) e A Sicilian Romance (1790), anonimamente, obtendo 

reconhecimento por sua produção apenas a partir da publicação do seu terceiro romance, sob 

o título The Romance of the Forest (1791), um conto sobre a França do século XVII. La Belle 

Assemblée ou Bell’s Court and Fashionable Magazine
66

, uma famosa revista feminina 

fundada por John Bell (1745-1831), que possuía um nome expressivo no comércio de 

impressão de livros em Londres, e que também foi fundador de periódicos em circulação no 

período, como Morning Post, o World of Fashion e o Bell's Weekly Messenger, era 

especializada em moda, música, arte, drama e literatura, de forma a ditar uma tendência e 

apontar o que havia de relevante para as mulheres. Em sua edição de 01 de Julho de 1812, a 

revista destaca quatro obras de Anne Radcliffe em sua lista de romances mais populares: The 

Mysteries of Udolpho ocupa a 16ª posição; The Romance of the Forest em 17ª; A Sicilian 

Romance, em 18ª; The Castles of Athlin and Dunbayne, em 19ª. 
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67
 

  Taís Franciscon tem um estudo acerca de periódicos neste mesmo período e escreveu um 

artigo onde explora a relação entre mulheres e romances nos séculos XVIII e XIX no Reino 

Unido. Ao analisar a presença de romances nos anúncios publicados pelo jornal The Times no 

recorte que compreende os anos de 1800 a 1820, a autora constatou que as mulheres não eram 

exceção no meio literário e inclusive publicavam mais anúncios do que os homens. 

Franciscon elencou em seu texto dez autores mais anunciados neste período, sendo seis 

mulheres e quatros homens. Desta lista, Ann Radcliffe ocupa a 8ª posição, com um total de 56 
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anúncios
68

. A partir de um levantamento de fontes para a minha pesquisa, encontrei alguns 

destes anúncios em jornais e periódicos os quais apresento a seguir: 

 

"Advertisements and Notices." Jornal "Morning Chronicle", de 09 de Maio de 1794. 
69

 

 

  

"Advertisements and Notices." "Jornal London Packet" ou "New Evening Post", de 09 de Maio de 1794. 
70

 

 

Os anúncios divulgam a publicação do livro The Mysteries of Udolpho, um romance 

intercalado com trechos de poesia, em quatros volumes, de Ann Radcliffe, autora também de 

Romance of the Forest e outras obras conhecidas no período. A obra foi publicada pela por G. 

                                                 

 

68
 FRANCISCON, Taís. Mulheres e romances, gêneros perigosos: ideias oitocentistas sobre leitoras e autoras 

de romances no Reino Unido. Caderno Espaço Feminino - Uberlândia-MG - v. 30, n. 1. Jan./Jun. 2017. Pág. 164. 
69

 "Advertisements and Notices." Morning Chronicle [1770], 9 May 1794. 17th and 18th Century 

Burney Collection, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/65Ymu2. Acesso: 30/03/2021. Tradução minha - Neste 

dia foi publicado em quatro grandes volumes The Mysteries of Udolpho, um romance intercalado com alguns 

trechos de poesia, por Ann Radcliffe, autora de Romance of the Forest, publicado por J. Robinson, em 

Paternofter-row . 
70
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G. and J. Robinson, que se localizava na Paternoster Row, uma antiga rua de Londres que 

conhecida como um centro editorial da cidade. 

Imbuída de um forte senso moral, com ideias de benevolência, virtuosidade e 

companheirismo, suas obras expressam “o mundo claro e racional do Iluminismo e dos 

valores humanistas com os temores e ansiedades que constituíam o outro lado do progresso e 

da modernidade representados pela industrialização, pelas revoluções políticas, pela 

urbanização e pelas mudanças na organização familiar e social.”
71

 Esse sentimentalismo 

entremeado com a moralidade 
72

 pode ser visto em diálogo com o horror e o sobrenatural em 

sua obra mais famosa, exatamente o objeto de nossa análise, The Mysteries of Udolpho, de 

1794, sobre o qual passamos a falar. 
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CAPÍTULO 2: OS MISTÉRIOS DE UDOLPHO - VOLUME I E II   

The Mysteries of Udolpho, ou Os Mistérios de Udolpho, é um livro dividido em quatro 

volumes, sendo que o primeiro contém treze capítulos; o segundo, doze; o terceiro também 

possui treze; e o último volume contém dezenove capítulos. Em alguns determinados 

momentos, a autora faz uso de trechos de poesia de sua própria autoria, ou então de autores 

clássicos - como William Shakespeare (1564-1616), James Thomson (1700-1748), John 

Milton (1608-1674), Hannah More (1745-1833), entre outros -, para evidenciar o pensamento 

de suas personagens, ou então para destacar os ambientes e descrever a paisagem. 

 

2.1 Volume I 

 O volume I se inicia no ano de 1584 na província de Gasconha, região no sudoeste da 

França, onde se situava o castelo de Monsieur St. Aubert. O personagem é descrito como 

descendente de uma ramificação de família ilustre, de quem esperavam um casamento 

afortunado, ou que obtivesse sucesso nos serviços públicos, mas que contrariou os interesses 

familiares em razão de seu senso de honra e de sua bondade, que não o permitiram trocar sua 

própria felicidade pela riqueza material. St. Aubert casou-se com uma mulher descrita como 

igualmente bondosa, mas que não o superava em fortuna; para suprir os excessos do pai de 

Aubert, parte de sua propriedade foi vendida ao irmão de sua esposa, chamado Monsiuer 

Quesnel. O casamento dos dois também foi visto com reprovação pela família da noiva, já que 

Quesnel planejava ambiciosamente que sua irmã se casasse com alguém que lhe fornecesse 

conexões favoráreis para ascender socialmente. 

 St. Aubert é descrito como um naturalista que amava passear com sua filha e esposa, 

envolvendo-as em conversas sobre autores clássicos, música, pintura e botânica. Sua filha 

Emily possuía, inclusive, um quarto que se localizava proximo à estufa onde guardava seus 

próprios livros, desenhos, instrumentos musicais, alguns pássaros e plantas favoritos.  

 O casal tentou ter outros dois filhos, mas a jovem foi a única a sobreviver. Emily lembrava 

muito a mãe fisicamente e seu comportamento era dotado de uma sensibilidade que causava 

preocupações ao pai, que se esforçava para fortalecer os sentimentos da filha, tentando ensiná-

la a controlar os seus impulsos, contrabalanceando a razão com o sentimento, de forma a fazer 

com que suas críticas ao comportamento dela não fossem encaradas como uma completa 

indiferença, mas sim como um auxílio na edificação de sua fortaleza espiritual; o que também 

lhe servia de mão dupla e contribuía para seu próprio benefício, ajudando-o no mesmo 
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sentido. Para alcançar tal objetivo, St. Aubert ensinou à Emily inglês e latim, para que ela 

pudesse compreender os poetas e as grandes obras: 

“Uma mente bem informada ”, dizia ele, “É a melhor segurança contra o contágio 

da loucura e do vício. A mente vaga está sempre à espera de alívio e pronta para 

mergulhar no erro, para escapar da languidez da ociosidade. Armazene-a com 

idéias, ensine-a o prazer de pensar; e as tentações do mundo exterior serão 

neutralizadas pelas gratificações derivadas do mundo interior. O pensamento e o 

cultivo são igualmente necessários para a felicidade da vida no campo e na cidade; 

na primeira, evitam as inquietantes sensações de indolência e proporcionam um 

prazer sublime no gosto que criam pelo belo e pelo grandioso; no último, eles 

tornam a dissipação menos um objeto de necessidade e, conseqüentemente, de 

interesse. ” 
73

 

Não é se de admirar que diante de tanta influência, os gostos de Emily fossem tão parecidos 

com os dos pais. Seu passatempo preferido eram também as caminhadas pela natureza 

observando a paisagem, principalmente em direção à cabana de pesca de St. Aubert, que se 

localizava em um pequeno bosque de árvores, às margens de um corrego que descia dos 

Pirineus. Certa vez, em um desses passeios, Emily ouviu alguém tocar uma canção 

tipicamente francesa em seu alaúde que estava dentro da cabana de pesca, mas não 

reconheceu as notas como sendo tocadas por seu pai; em outra ocasião, sua mãe perdeu uma 

pulseira com o seu retrato ao retirá-la para uma caminhada com a família, o que passou 

despercebido devido o adoecimento repentino de St. Aubert que, tendo uma recuperação 

muito lenta, acabou por exaurir também as forças de sua esposa. A canção inexplicável e o 

sumiço da pulseira são os primeiros eventos aparentemente sobrenaturais que ocorrem na 

obra. 

O médico que havia sido chamado para atender as necessidade de Aubert se instalou no 

castelo para tratar também de Madame St. Aubert, mas a enfermidade a atingiu com maior 

gravidade. A doença avançou rapidamente e em pouco dias causou a morte da mulher, o que 
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abalou toda a família, principalmente a jovem Emily. O sepultamento ocorreu no vilarejo 

vizinho, onde a família foi acompanhada até o tumulo por um cortejo de camponeses. Após os 

ritos fúnebres, a família retornou à residência, e St. Aubert trancou-se no quarto, saindo 

depois com um semblante calmo, porém ainda pálido de aflição. Os dois seguiram para a sala 

de espera, onde St. Aubert realizou a leitura das orações diante dos criados, deixando sua 

emoção extravasar através de suas palavras e de suas lágrimas, que ele não conseguia conter. 

Ao final, quando os criados se retiraram, o homem relembrou a Emily a importância do 

autocontrole: 

Todo excesso é vicioso; mesmo aquela tristeza, que é agradável em sua origem, 

torna-se uma paixão egoísta e injusta, se nos entregarmos às custas de nossos 

deveres - por nossos deveres, quero dizer o que devemos a nós mesmos, bem como 

aos outros. A indulgência com o pesar excessivo enerva a mente, e quase a 

incapacita de novamente participar dos vários prazeres inocentes que um Deus 

benevolente planejou para ser o brilho do sol em nossas vidas. Minha querida 

Emily, recorde e pratique os preceitos que tantas vezes lhe dei, e que sua própria 

experiência tantas vezes mostrou que você é sábia. [...] Eu não aniquilaria seus 

sentimentos, meu filho, eu apenas ensinaria você a comandá-los; pois quaisquer 

que sejam os males resultantes de um coração muito suscetível, nada se pode 

esperar de um coração insensível; [...] Vós conheceis os meus sofrimentos, e por 

isso estás convicto de que as minhas não são as palavras leves que, nestas ocasiões, 

são tantas vezes repetidas para destruir até mesmo as fontes de emoção honesta, ou 

que apenas exibem a ostentação egoísta de uma falsa filosofia.Vou mostrar a minha 

Emily que posso praticar o que aconselho.
74

  

Essa fala do personagem é bastante representativa do contexto vivido por Ann Radcliffe. 

Apesar de The Mysteries of Udolpho se tratar de um livro que aborda a França do séc. XVI, 
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torna-se bastante evidente, no decorrer da narrativa, o próprio período em que a autora 

escreve. Conforme dito no capítulo anterior, ao citarmos o desenvolvimento do romance 

gótico e como este gênero difundiu-se em um contexto iluminista que constantemente 

tensionava razão e sentimento, em uma tentativa de racionalizar o que havia de mais 

intrinsicamente humano, falamos também de como esse tipo de literatura amparava-se no 

romance sentimental, uma vertente bastante descritiva e pautada no senso e na moralidade das 

personagens. 

O extremo apego aos ideais de virtude, a moralidade, as ideias de compaixão, de 

benevolências e empatia eram filosofias próprias do Iluminismo britânico, portanto ideias que 

estavam em voga no período em que Ann Radcliffe viveu e escreveu The Mysteries of 

Udolpho. Não é de se surprender que algumas de suas personagens acabaram demonstrando 

alguns inclinamentos característicos do contexto vivido pela autora. Sidney Chalhoub, 

historiador brasileiro que contribuiu com estudos sobre História da Literatura, ao discorrer 

sobre os diálogos politicos em Machado de Assis, que era então seu objeto de pesquisa, 

analisou sistematicamente a forma como o contexto poderia influenciar a escrita de um autor 

e a criação de suas personagens, concluindo que esse tipo de análise permite identificar uma 

“preocupação em revelar verdades históricas estruturais, por assim dizer, na forma de 

construir as personagens.”
75

 Tendo esse método como referência, neste capítulo nosso 

objetivo também será desmonstrar a forma como o contexto de Ann Radcliffe transparece em 

sua escrita por meio da construção de suas personagens, ainda que o objetivo da autora tenha 

sido escrever sobre uma temporalidade diferente da qual ela vivia. 

 Antes de iniciarmos essa análise, faz-se necessário apresentarmos algumas definições 

sobre o conceito de personagem. De acordo com Carlos Reis: 

O conceito de personagem pode ser definido, numa primeira abordagem, como a 

representação de uma figura humana ou humanizada que, numa ação narrativa, 

contribui para o desenvolvimento da história e para a ilustração de sentidos 

projetados por essa história; a personagem vai sendo conformada, ao longo do 

relato, em função de procedimentos de individualização que permitem distingui-la 

do narrador e das restantes personagens. Segundo outra definição, “a personagem é 
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uma figura, usualmente humana ou com aparência humana, com base textual ou 

mediática, num mundo narrativo” (storyworld, no original; v mundo narrativo; o 

mesmo termo “é usado para referir participantes em mundos narrativos criados por 

vários media (…), em contraste com as ‘pessoas’ como indivíduos, no mundo real” 

(Jannidis, 2013: § 1-2). [... e ainda] “Enquanto termo narratológico, personagem 

(francês personnage, alemão Figur) refere-se a um participante do mundo narrativo, 

ou seja, qualquer indivíduo ou grupo unificado que aparece num drama ou numa 

obra de ficção narrativa. Num sentido estrito, o termo restringe-se a participantes 

no domínio do narrado, com exclusão do narrador e do narratário” (Margolin, 

2005: 53).
76

 

Em seu livro "A personagem", a crítica literária brasileira Beth Brait apresenta também 

algumas considerações acerca deste tema. Citando o Dicionário enciclopédico das ciências da 

linguagem, organizado por Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, a autora menciona que a 

questão da personagem possui dois aspectos fundamentais, que são: um problema 

linguístisco, já que o personagem não existe fora das palavras; e o fato dos personagens 

representarem pessoas, segundo modalidades próprias da ficção.
77

 Segundo a autora, é 

necessário, portanto, compreender os modos de construção do texto do qual o autor fez-se 

valer para causar o efeito de verossimilhança em suas personagens. Essas definições de Carlos 

Reis e Beth Brait são importantes para o nosso trabalho, pois nos ajudam a compreender 

exatamente do que se trata a questão da personagem em uma obra ficcional, já que nosso 

objetivo no decorrer dessa exposição, além de apresentar a fonte, é discutir também o papel 

das personagens nessa obra de Radcliffe. Ainda dentro dessa discussão sobre a 

verossimilhança da obra ficcional, Sandra Jatahy Pesavento, outra historiadora que contribuiu 

bastante na tradição de aproximações entre história e literatura no Brasil, considerava que um 

dos grandes desafios do romancista, assim como também do historiador, seria justamente 

recuperar aos seus leitores, como também a si próprio, as particularidades de uma 

determinada temporalidade, recriando uma ambivalência e dotando-a de coerência e 

significados de maneira que aqueles que estão fora do acontecido narrado possam acreditar no 

que lhes é apresentado. Em seus estudos, Pesavento fez uso de um método conhecido pelo 

termo efeito do real, que segundo sua definição objetiva-se, por meio do imaginário, 
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“representar um outro contexto que se viabiliza segundo distintas hierarquias de verdade.” 
78

 

No caso dos textos produzidos por historiadores, a aproximação com o real se dá por meio do 

uso de fontes, que seriam evidências do passado, enquanto romancistas se amparariam em 

uma imaginação criativa. 
79

 

 Apesar de Ann Radcliffe se propor a escrever sobre a França do séc. XVI em The 

Mysteries of Udolpho, é bastante evidente no decorrer da leitura do livro que a autora, ao 

invés disso, retratou a sua própria sociedade e os aspectos do próprio contexto em que viveu. 

Ainda que faça uso de elementos tradicionais de uma narrativa gótica, ambientalizando suas 

personagens em castelos suspostamente assombrados, Radcliffe não escapa das questões do 

seu próprio período, cometendo alguns equívocos temporais em sua escrita que lhe renderam, 

inclusive, críticas de literatas contemporâneos à sua obra. 

 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), um crítico e ensaísta inglês, escreveu uma resenha 

sobre o livro em Agosto de 1794, mesmo ano de publicação da obra, no The Critical Review: 

Or, Annals Of Literature, um famoso jornal onde se publicavam críticas literárias, que foi 

criado por um editor de Edimburgo chamado Archibald Hamilton (1673-1754) em parceria 

com o novelista Tobias Smollett (1721-1771), que viria a ser o seu primeiro e mais conhecido 

editor.
80

 A publicação de Coleridge se inicia com uma epígrafe retirada do poema The 

Progress of Poesy: A Pindaric Ode, de Thomas Gray (1716-1771), onde o poeta fala sobre 

chaves de ouro que são capazes de abrirem as portas da alegria, do horror das pessoas, dos 

medos emocionantes ou da fonte sagrada das lágrimas complacentes.
81

 Coleridge, dizia que, 

ainda que a musa que presenteou o infante Shakespeare não tenha sido tão pródiga de 

compartilhar os mesmos dons com outros escritores, que Ann Radcliffe estaria 

completamente de posse das chaves descritas no poema de Thomas Gray, tamanha a sua 
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capacidade de descrever o maravilhoso e o sombrio.
82

 No entanto, ao comparar The Mysteries 

of Udolpho com The Romance of the Forest, outra obra também de autoria de Radcliffe, o 

autor começa a apresentar alguns pontos que ele considera problemáticos na narrativa, como 

por exemplo as longas descrições das mesmas paisagens, que para ele se tornam uma 

mesmice. 
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Além disso, Coleridge comenta que 

Quatro volumes não podem depender inteiramente de incidentes terríveis e da 

complexidade da história. Eles exigem caráter, unidade de projeto, um 

delineamento das cenas da vida real e uma variedade de contrastes bem delimitado. 

A curiosidade é levantada com mais frequência do que gratificada; ou melhor, é 

elevada tão alto que nenhuma gratificação adequada pode ser dada a ela; o 

interesse é completamente dissolvido quando a aventura termina, e o leitor, quando 

chega ao fim da obra, procura em vão o feitiço que o prendia tão fortemente a ela. 

Existem outros pequenos defeitos, que a imparcialidade nos obriga a notar. As 

maneiras não correspondem suficientemente com a era que a autora escolheu, que é 

o final do século dezesseis. Não há, talvez, anacronismo direto, mas à educação 

dada à heroína, uma jovem do campo, criada nas margens do Rio Garona; a 

menção a botânica; de pequenos círculos de infidelidade, etc.; dão tanto o ar de 

costumes modernos, que não é contrabalançado por arcos góticos e móveis antigos. 

É possível que os costumes de diferentes épocas não sejam tão diferentes quanto 

possamos imaginar, e mais do que provável que geralmente estejamos errados 

quando tentamos delinear qualquer um que não seja o nosso; mas há pelo menos 

um estilo de maneiras que nossa imaginação se apropria para cada época, e que, 

como um traje de vestido teatral, não é abandonado sem ferir os sentimentos.
85

 

Segundo a historiadora Luiane Soares Motta, que possui uma tese sobre a escrita feminina no 

século XVI, a relação das mulheres com a escrita, nos anos anteriores ao período retratado no 

livro de Radcliffe, esbarra em um silenciamento devido a barreiras da comunicação da escrita, 

já que a Igreja fazia uso principalmente do latim em suas formalidades. Foi a partir do séc. 

XVI que o seu uso eclesiástico foi repensado, devido a uma crítica, ainda que esta tenha sido 

considerada como uma heresia -, e as línguas clássicas se tornaram fonte de imitação, sendo o 

seu uso vulgar uma expressão cada vez mais corriqueira. A atuação dos escribas corroborou 

para essa difusão através de manuscritos que cada vez mais atualizavam a língua vulgar.
86

 

Durante o levantamento para a sua tese, a historiadora vasculhou os arquivos da biblioteca de  

Luís Augusto de Bourbon, o Duque de Maine, afim de encontrar registros e produções 
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femininas; as classificações com as quais ela se deparou dão alguns indícios do possível 

letramento das mulheres no período em questão: 

Percebe-se, por isso, que o sentido da palavra bem-versada nos casos mencionados 

pode referir-se a exercícios poéticos que não se desenvolveram, seja por terem sido 

algo superficial, seja por terem sido atividades de cópia, ou ainda, e talvez mais 

corretamente, por enfrentarem o controle do “quem pode dizer o que quiser dizer” 

(ainda que tenham existido outras formas de interdição que não apenas as 

relacionadas com o gênero, mas que também atravessam essas relações de forma 

contundente). […] Bem-versada ou douta dependem de referirem-se a serem 

letradas em determinadas disciplinas e idiomas que são considerados importantes 

no mundo da Corte e dos salões e que, para as mulheres, nas instituições formais de 

ensino só estavam ligeiramente abertas. Imagina-se, porém, que se esse 

“versamento”, necessário para estar nos salões, ocorria, e elas podem muito bem 

terem se munido de penas e terem obtido alguma circulação para sua produção, 

embora, talvez, algumas redes não chegassem a produzir conservação, dado que 

quando se tratava de manuscritos femininos, parecem os bibliógrafos terem 

dependido de cópias e da apresentação formal para ter acesso aos textos, passando 

por intermediários, para, a seguir, depender da memória alheia onde essa vem a 

tornar-se o fabricante dos rastros daquelas, e vai precisar livrar-se de certos receios 

da desonra e de posse para apresentar o patrimônio feminino […] A designação, 

portanto, na classificação da ligação entre mulheres e “produção manuscrita 

efêmera” varia entre escritoras obscurecidas, mulheres cultivadas, patrocinadoras 

virtuosas e anônimas doutas. Por conseguinte, de difícil mapeamento, mas 

interessante percepção que atiça a ideia de uma participação feminina no 

letramento/produção muito mais expressiva, ainda que em sua maioria não tão 

acessíveis… […] 
87

 

Considerando o excerto acima, que alude à uma parcela feminina letrada já no século XVI, 

produzindo inclusive manuscritos, sejam eles autorais, biográficos, ou cópias; como também a 

própria liberdade criativa de Ann Radcliffe, a educação dada à personagem Emily por St. 

Aubert não representaria por si só um anacronismo. Diante das preocupações e motivações de 

Aubert, seria possível que ele se responsabilizasse pela educação da jovem. No entanto, no 

que diz respeito à botânica, Alan Gilbert Morton diz que o surgimento remonta à antiguidade, 
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já que sempre houve o interesse pelo entendimento das plantas e de seus usos. No entanto, no 

período do Renascimento e da Reforma protestante, tais práticas começaram a ganhar um 

caráter cientificista devido ao desenvolvimento de um modo capitalista de produção: o 

mapeamento das plantas, por exemplo, tornou-se uma necessidade do ponto de vista do 

crescimento industrial; assim como a busca por novas ervas e novos materiais tornar-se-ia 

interessante pela manufatura e pelo investimento.  

Os botânicos começaram, então, a tarefa de enumerar, distinguir e nomear as 

plantas vivas ao seu redor, a fim de relacioná-las, se possível, às plantas da 

farmacopeia clássica ou ao número relativamente pequeno de acréscimos feitos por 

fitoterapeutas medievais. Ao tentar fazer isso, eles logo foram obrigados a 

reconhecer a existência de uma grande variedade de plantas fora do estoque 

convencional de produtos médicos e agrícolas.
88

 

Após esse período, iniciaram-se expedições, que se tornaram cada vez mais frequentes; e, no 

decorrer do século seguinte, o autor fala que tornaram-se também cada vez mais comuns o 

cultivo de plantas exóticas nos jardins das residências. O interesse de Emily pela botânica é 

justificável na medida em que se trata de uma prática, novamente, aprendida atráves do pai. 

Ainda assim não se sustentaria como hobby, tanto para ele, quanto para ela, devido à 

especificidade da prática no período em questão. 

As críticas de Coleridge não passaram despercebidas pelo público leitor das obras de Ann 

Radcliffe. Foram encaminhadas correspondências para o The Critical Review que, diante da 

comoção, publicou uma nota se retratando e explicando que a crítica pretendia ser respeitosa: 
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Nunca poderia ser nossa intenção depreciar o gênio da Sra. Radcliffe; pois, 

se nosso correspondente reexaminar as sentenças introdutórias da Crítica em 

questão, ele encontrará elogios tais aos poderes de sua imaginação, que raramente 

condescendemos em dar a qualquer escritor. 

Não poderia ser nossa intenção falar levianamente de uma obra que todos 

devem admirar, e que não hesitamos em pronunciar 'O romance mais interessante 

da língua inglesa'.  

Garantindo aos correspondentes que as críticas se deviam ao compromisso de apontar 

falhas ocultas aos olhos que só enxergam as belezas e que, cientes da capacidade intelectual 

da autora buscavam justamente apontar o que era passível de crítica não somente a ela, mas a 

todos os escritores que se utilizavam de longas descrições; o editor tentou reafirmar aos 

leitores o respeito e a estima que a revista sentia por Radcliffe. Como é de se esperar, eles não 

foram os únicos a resenhar a obra no período. Outroa críticos que, na mesma época, 

publicaram suas análises, como William Enfield (1741-1797) que, em Novembro de 1794, 

escreveu uma crítica extremamente favorável sobre The Mysteries of Udolpho: 

As obras desta engenhosa escritora não só possuem, em comum com muitas 

outras produções da mesma classe, as qualidades agradáveis de correção de 

sentimento e elegância de estilo, mas também são distinguidas por uma rica veia de 
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invenção que fornece uma variedade infinita de incidentes para preencher a 

imaginação do leitor; por uma admirável engenhosidade de artifício para despertar 

sua curiosidade e prendê-lo nas correntes do suspense; e por um vigor de 

concepção e uma delicadeza de sentimento que são capazes de produzir as mais 

fortes emoções simpáticas, seja de piedade ou terror.
90

 

Voltando para a análise do personagem de St. Aubert, este é apresentado no primeiro 

volume como um homem íntegro, virtuoso e benevolente, que não se permitia subjulgar por 

suas próprias paixões. Conforme dito anteriormente, essas são expressões comportamentais 

que também foram recorrentes durante o período que se tornou conhecido como Iluminismo 

britânico. Esse ethos social, inclusive, expressou-se nas ações de personalidades como os 

filósofos Edmund Burke – de quem falamos anteriormente – e também de Hannah More, que 

em 1788 teria se referido ao período como uma época de benevolência 
91

. More, inclusive, 

que é uma das autoras lidas e referencidas por Ann Radcliffe, já que The Mysteries of 

Udolpho apresenta trechos de seus escritos, contribuiu para a causa humanitária apoiando 

Escolas Dominicais, que foram parte de uma ação de filantropos voltada para a educação dos 

pobres na Inglaterra através do movimento de escolas de caridade que se iniciou em 1699 pela 

Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão.
92

 Esses traços da personalidade do 

personagem aparecem durante toda a sua participação na narrativa e são, inclusive, alvos de 

crítica das personagens que contrastam com o seu modo de vida. Tais figuras são descritas 

como viciosas, de caráter duvidoso e que muitas vezes acabam por não facilitar os caminhos 

de Emily e seu pai. Uma dessas personagens é Madame Cheron, que logo após a morte de 

Madame St. Aubert, resolveu visitar a família para prestar suas condolências. 

 Madame Cheron residia em sua própria propriedade em Toulouse, no sul da França, tendo 

enviuvado há poucos anos. Em meio à sua homenagem, convidou Emily para visitá-la para 

que a jovem pudesse esquecer o sofrimento da perda da mãe. Em seguida, St. Aubert, Emily e 

a tia partiram para Epourville, para uma visita à Mr. Quesnel. Foram poucas as palavras de 

luto em razão do falecimento de sua própria irmã, antes que Quesnel e Aubert conversassem a 

sós sobre um assunto que contrariou tanto Aubert que o fez querer partir de imediato, mas 
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ainda assim permaneceu com a família para o jantar. Nesta ocasião, é mencionado pela 

primeira vez o personagem antagonista, que é o Signor Montoni. Dentro das narrativas 

góticas, principalmente no gótico feminino, é comum existir um personagem masculino, um 

vilão, que age de maneira a controlar e oprimir as ações da personagem feminina principal do 

romance. No caso de Mysteries of Udolpho, esse personagem é Montoni, que em sua primeira 

cena aparece como um convidado no jantar de Quesnel, recém chegado da Itália, que falava 

com ardor sobre política e sobre o seu próprio país. 

Após  essa visita, St. Aubert e Emily retornam para casa e a jovem descobre que seu pai 

decidiu demitir grande parte dos seus empregados. A enfermidade que lhe acometeu, e que 

ocasionou a morte de sua esposa, havia retornado e, por ordens médicas, ele e Emily 

viajariam pelas margens do Mediterrâneo em direção à Provença em busca de ar puro. No dia 

anterior à viagem, Emily avistou o pai em seu escritório enquanto este mexia em uns 

documentos e viu quando ele chorava com um retrato de uma mulher desconhecida nas mãos; 

decidida a não falar nada, a jovem foi se deitar. 

No primeiro dia de viagem, a família encontrou o vizinho M. Barreaux, praticando 

botânica; aparentemente tratava-se de um estudioso do tema, já que os escritos deste 

personagem serviram de leitura para Emily e seu pai – novamente aqui a botânica aparece 

apenas mencionada como um hobby para os dois personagens. No decorrer dos dias, enquanto 

buscavam por abrigo, eles encontraram brevemente um viajante chamado Valancourt que 

cativou a estima de St. Aubert ao insistir em levá-los até a sua anfitriã, uma mulher gentil e 

hospitaleira, que os recebeu prontamente.  

“St. Aubert ficou muito satisfeito com a franqueza viril, simplicidade e aguda 

suscetibilidade à grandeza da natureza, que seu novo conhecido revelou; e, de fato, 

muitas vezes ouviram-no dizer que, sem uma certa simplicidade de coração, esse 

gosto não poderia existir em um grau forte.”
93
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Valancourt era irmão mais novo do proprietário de uma residência que ficava há poucas 

milhas de distância de La Vallée, onde se situava a propriedade da família de Emily, motivo 

pelo qual St. Aubert aceitou a sua companhia sem tanta resistência. 

O jovem os acompanhou até uma parte da viagem, demorando-se um pouco na despedida. 

A família seguia em direção à Rousillon, um pouco perdida, tendo como rota Beaujeu, que foi 

a última indicação de Valancourt. Entretanto, à noite, no meio da estrada, eles ouviram a voz 

fraca do rapaz e o encontraram com um ferimento no braço, que sangrava profusamente. Ao 

explicar o ocorrido, o jovem disse que o encontro com St. Aubert havia incitado nele o desejo 

de conviver em sociedade, o que o fez desviar de seu caminho, na esperança de novamente 

encontrar com pai e filha. Ao chegarem na cidade mais próxima, um cirurgião, que também 

atendia animais, declarou que era um ferimento a bala, mas sem complicações, e exigiu 

repouso de Valancourt. Tanto o estado de saúde do jovem, quanto a enfermidade de St. 

Aubert atrasaram a viagem por alguns dias. Quando estiveram mais dispostos para seguir 

caminho, St. Aubert encontrava-se cada vez mais cativado por Valancourt: 

Ele tinha grande prazer em conversar com Valancourt e em ouvir suas observações 

ingênuas. O fogo e a simplicidade de suas maneiras pareciam torná-lo uma figura 

característica nas cenas ao seu redor; e St. Aubert descobriu em seus sentimentos a justiça e 

a dignidade de uma mente elevada, imparcial nas relações com o mundo. Ele percebeu que 

suas opiniões eram formadas, ao invés de embebidas; foram mais o resultado do 

pensamento do que do aprendizado. Do mundo ele parecia não saber nada; pois ele 

acreditava bem em toda a humanidade, e essa opinião deu-lhe a imagem refletida de seu 

próprio coração.
94

 

Ainda na estrada, os viajantes encontraram uma jovem mulher que chorava abraçada aos 

filhos. Ao questioná-la sobre o motivo do seu pranto, descobriram que seu marido, um pastor 

de ovelhas, teve seu rebanho saqueado por uma gangue de ciganos na noite anterior. Emily e 

St. Aubert contribuíram com alguma quantia, mas Valancourt, extremamente comovido com a 
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Tradução minha. He found great pleasure in conversing with Valancourt, and in listening to his ingenuous 

remarks. The fire and simplicity of his manners seemed to render him a characteristic figure in the scenes 

around them; and St. Aubert discovered in his sentiments the justness and the dignity of an elevated mind, 

unbiased by intercourse with the world. He perceived, that his opinions were formed, rather than imbibed; were 

more the result of thought, than of learning. Of the world he seemed to know nothing; for he believed well of all 

mankind, and this opinion gave him the reflected image of his own heart. 
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chegada do pastor, entregou tudo o que tinha, sentindo uma paz de espírito que St. Aubert 

traduziu como um próprio ato de benevolência: “Para você, meu jovem amigo, que o sol 

sempre brilhe tão forte como neste momento; que sua própria conduta sempre lhe dê o brilho 

da benevolência e da razão unidos! ”
95

 

O plano de St. Aubert era viajar ao longo da costa até Languedoc, mas Valancourt 

retornaria para casa, portanto após esse evento, ele não mais os acompanhou. Emily, que 

havia se aproximado bastante do rapaz, passou a sentir falta das conversas e das leituras que 

ambos faziam; ao mexer em suas coisas, notou que ele havia deixado um livro dele e levado 

um dela consigo, o que a fez chorar de emoção. Quando chegaram a Perpignan, St. Aubert 

recebeu cartas de Mr. Quesnel que o deixaram tão abalado que ele chorou ao lê-las. Emily 

insistiu para saber do conteúdo, mas só soube no dia seguinte, quando o pai finalmente estava 

disposto a conversar. O homem revelou a Emily que, durante a visita que fizeram a Mr. 

Quesnel após o falecimento de Madame St. Aubert, os dois discutiram a respeito dos negócios 

que ele tinha com M. Motteville, que morava em Paris, com quem havia investido suas posses 

pessoais. As cartas revelavam a ruína dos negócios da família, o que deixava, tanto St. 

Aubert, quanto Emily, em uma situação financeira bastante desfavorável. 

Emily, a quem o pai havia ensinado a priorizar valores morais e não materiais, tentou 

acalmá-lo seguindo os seus próprios ideais: 

“Meu querido pai”, disse ela, “não sofra por mim, nem por você mesmo; ainda 

podemos ser felizes; - se La Vallée permanecer para nós, devemos ser felizes. Nós 

reteremos apenas um servo, e você mal perceberá a mudança em sua renda. Seja 

consolado, meu caro senhor; não sentiremos falta desses luxos que os outros 

valorizam tanto, visto que nunca os experimentamos; e a pobreza não pode nos 

privar de muitos consolos. Não pode nos privar do afeto que temos uns pelos 

outros, nem nos rebaixar em nossa opinião, ou na de qualquer pessoa, cuja opinião 

devemos valorizar. [..] Além disso, meu caro senhor, a pobreza não pode nos privar 

de deleites intelectuais. Não pode privá-lo do conforto de me proporcionar 

exemplos de fortaleza e benevolência; nem eu do prazer de consolar um pai 

querido. Não pode amortecer nosso gosto pelo grandioso e belo, ou negar-nos os 
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meios de satisfazê-lo; para as cenas da natureza - aqueles espetáculos sublimes, tão 

infinitamente superiores a todos os luxos artificiais! estão abertos para o desfrute 

dos pobres, bem como dos ricos. De que, então, temos de reclamar, desde que não 

nos falte o necessário? Os prazeres, como os que a riqueza não pode comprar, 

ainda serão nossos. Retemos, então, os luxos sublimes da natureza, e perdemos 

apenas os frívolos da arte. ”
96

 

Abrançando-a emocionado e sem conseguir responder, os dois permaneceram em silêncio 

até se acalmarem. St. Aubert pretendia retornar para casa após ter recebido essa notícia, mas 

acabou adiando a viagem para passar mais tempo com a filha; no entanto, a doença acabou se 

agravando cada vez mais. Em um dia de intensa caminhada, St. Aubert desfaleceu e Emily, 

que não conseguiu contar com a ajuda de Michael, o cocheiro, partiu em busca de alguém que 

pudesse socorrê-los, encontrando no caminho vários chalés de camponeses que dançavam à 

luz do luar festejando o festival da colheita. Emily conseguiu com que estes ajudassem a 

trazer o seu pai, que ficou hospedado no chalé de um homem chamado La Voisin. Aubert 

estava muito debilitado, mas ainda assim conseguiu manter uma conversa com tal homem, 

que contou algumas informações sobre um castelo na região que pertencia ao Marquês de 

Villeroi. Os camponeses acreditavam que o castelo era almaldiçoado devido à morte 

inexplicável da Marquesa e não se aproximavam do local próximo ao entardecer. 

St. Aubert, pressentindo sua morte, convenceu Emily que, ao voltar para casa, ela devia 

visitar o escritório onde o surpreendeu na noite anterior à viagem, para queimar uns papéis 

escritos, com a ordem expressa de não os ler, assim como também deveria manter a residência 

em La Vallée como sua herança. Ele também a informou que a deixaria sob os cuidados de 

sua tia materna, Madame Cheron. Após isso, um confessor foi chamado para realizar os ritos 
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Tradução minha. “My dear father,” said she, “do not grieve for me, or for yourself; we may yet be happy;—if La 

Vallée remains for us, we must be happy. We will retain only one servant, and you shall scarcely perceive the 

change in your income. Be comforted, my dear sir; we shall not feel the want of those luxuries, which others 

value so highly, since we never had a taste for them; and poverty cannot deprive us of many consolations. It 

cannot rob us of the affection we have for each other, or degrade us in our own opinion, or in that of any person, 

whose opinion we ought to value. [..] Besides, my dear sir, poverty cannot deprive us of intellectual delights. It 

cannot deprive you of the comfort of affording me examples of fortitude and benevolence; nor me of the delight 

of consoling a beloved parent. It cannot deaden our taste for the grand, and the beautiful, or deny us the means 

of indulging it; for the scenes of nature—those sublime spectacles, so infinitely superior to all artificial luxuries! 

are open for the enjoyment of the poor, as well as of the rich. Of what, then, have we to complain, so long as we 

are not in want of necessaries? Pleasures, such as wealth cannot buy, will still be ours. We retain, then, the 

sublime luxuries of nature, and lose only the frivolous ones of art.” 
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e, após o falecimento de Aubert, Emily visitou o convento próximo à vila por convite da 

madre abadessa. Seu sofrimento era notado por todos os presentes e a madre a convidou a 

permanecer ali por quanto tempo ela desejasse.  

Emily permaneceu no convento por algumas semanas até receber uma carta da tia que 

demonstrava mais formalidade do que condolências de fato, assegurando que um criado a 

acompanharia de volta para casa, já que ela própria não teria tempo de buscar a sobrinha. 

Emily voltou a La Vallée e insistiu com a tia para permanecer na residência. Seu estado 

psicológico estava tão abalado pela perda repentina de seus pais que, mesmo toda a educação 

e o controle excessivo de sentimentos que seu pai lhe ensinara, não fora suficiente para 

amenizar a dor e o desespero do luto. A jovem passa, então, a ceder aos seus próprios 

devaneios, entrando em um estado caótico do luto que Ann Radcliffe compara a uma loucura, 

já que a personagem chega ao ponto de ter visões de seu próprio pai falecido: 

A vida solitária que Emily levava ultimamente e os assuntos melancólicos nos 

quais ela permitia que seus pensamentos se demorassem, a tornavam, às vezes, 

sensível às "fantasias densas" de uma mente muito debilitada. Era lamentável que 

seu excelente entendimento tivesse cedido, ainda que por um momento, aos 

devaneios da superstição, ou melhor, àqueles começos da imaginação, que 

enganam os sentidos no que se pode chamar nada menos do que uma loucura 

momentânea. falha de espírito ocorrera mais de uma vez desde que ela voltou para 

casa; particularmente quando, vagando por esta mansão solitária no crepúsculo da 

noite, ela se assustou com as aparências, que não seriam vistas em seus dias mais 

alegres. A esse estado de nervosismo pode ser atribuído o que ela imaginou, 

quando, seus olhos se voltando uma segunda vez para a poltrona, que ficava em 

uma parte obscura do armário, o semblante de seu pai morto apareceu ali.
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Tradução minha. The solitary life, which Emily had led of late, and the melancholy subjects, on which she had 

suffered her thoughts to dwell, had rendered her at times sensible to the ‘thick-coming fancies’ of a mind greatly 

enervated. It was lamentable, that her excellent understanding should have yielded, even for a moment, to the 

reveries of superstition, or rather to those starts of imagination, which deceive the senses into what can be called 

nothing less than momentary madness.Instances of this temporary failure of mind had more than once occurred 

since her return home; particularly when, wandering through this lonely mansion in the evening twilight, she 

had been alarmed by appearances, which would have been unseen in her more cheerful days. To this infirm state 
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Emily cumpre a promessa feita ao pai e se desfaz dos documentos, mas não do retrato. Ao 

sair do escritório e ir ao terraço, depara-se com Valancourt que caminhava em direção à sua 

residência. Os dois conversaram e o homem foi surpreeendido pela notícia do falecimento do 

pai da jovem. No entanto, não perdeu a oportunidade de declarar-se para ela e, mesmo 

recebendo uma recusa educada em razão da atitude inesperada, ainda a convence de recebê-lo 

para uma conversa futura com os familiares e responsáveis por ela para demonstrar seu 

interesse em cortejá-la. Neste momento, Madame Cheron aparece e Valancourt se despede de 

Emily. A conversa dos dois é vista com total reprovação pela mulher que, além de apelar para 

um discurso sobre decoro, acusa Emily da indecência de receber visitas de um amante sem o 

conhecimento da família, criticando St. Aubert por ter deixado a filha dependente de seus 

parentes. 

Madame Cheron mostrou-se completamente contrária à ideia de um envolvimento entre 

Emily e Valancourt que, nesse momento específico do livro, é introduzido com maiores 

detalhes. O jovem era filho de um antiga família da Gasconha, sendo também um orfão, assim 

como Emily, mas que teve a responsabilidade de sua educação dada à seu irmão mais velho, o 

Conde de Duvarney. Tratava-se de um rapaz extremamente educado e com várias aptidões 

que lhe renderam promoções em sua carreira militar. No momento em que conheceu Emily e 

St. Aubert, ele encontrava-se de licença do regimento, em meio a uma excursão pelos 

Pirineus, e como estava enamorado pela jovem, tinha esperanças de convencer a família a 

permitir uma união, já que acreditava que seria promovido no exército e que os dois teriam 

um futuro estável pela frente.  

 Emily, sob os cuidados de Madame Cheron, viu-se obrigada a frequentar a sociedade, 

mesmo enlutada. A tia não a permitia estar sozinha e longe de suas vistas nem para uma 

simples visita ao jardim da sua própria residência, alegando que uma jovem como ela, que já 

tivera encontros amorosos à luz do luar em La Vallée, não poderia ser digna de confiança de 

estar a sós, o que chocou Emily diante da gravidade da insinuação. Sendo assim, a jovem foi 

intimidada a participar de um jantar com convidados da Madame Cheron e, entre esses 

convidados, estaria Signor Montoni e Cavigni, seu mais fiel amigo. Montoni é descrito da 

seguinte forma: 

                                                                                                                                                         

 

of her nerves may be attributed what she imagined, when, her eyes glancing a second time on the arm-chair, 

which stood in an obscure part of the closet, the countenance of her dead father appeared there. 
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Este Signor Montoni tinha um ar de superioridade consciente, animado pelo 

espírito e fortalecido pelos talentos, aos quais todas as pessoas pareciam ceder 

involuntariamente. A rapidez de suas percepções era notavelmente expressa em seu 

semblante, embora esse semblante pudesse se submeter implicitamente à ocasião; 

e, mais de uma vez neste dia, o triunfo da arte sobre a natureza pode ter sido 

discernido nele. Seu rosto era comprido e bastante estreito, mas mesmo assim era 

chamado de bonito; e foi, talvez, o espírito e o vigor de sua alma, brilhando em 

suas feições, que triunfou por ele. Emily sentiu admiração, mas não a admiração 

que leva à estima; pois estava misturado com um grau de medo que ela não sabia 

exatamente por quê.
98

 

Depois desse jantar, a presença de Montoni torna-se cada vez mais constante nos eventos 

sociais em que Madame Cheron e Emily participam. Também aumentou a recusa de Cheron à 

Valancourt; em certa ocasião, o rapaz descobre o endereço da residência e encaminha uma 

carta à Emily, o que faz com que a tia da jovem a ameace de colocá-la em um convento caso o 

que ela chamava de bajulações por parte dele não se cessem. De tão apavorada com a ameaça, 

Emily começou a duvidar de si própria e de sua própria conduta diante de Valancourt: 

Sua mente, enfraquecida por seus terrores, não permitiam mais que ela o visse 

como antes; ela temia o erro de seu próprio julgamento, não o de Madame Cheron, 

e também temia que, em sua conversa anterior com ele, em La Vallée, ela não 

tivesse se comportado com reserva suficiente. Ela sabia que não merecia as 

suspeitas grosseiras, que sua tia atirou, mas mil escrúpulos surgiram para 

atormentá-la, tais como nunca teriam perturbado a paz de Madame Cheron. Assim, 

ansiosa para evitar qualquer oportunidade de errar, e disposta a se submeter a 

quaisquer restrições, para que sua tia achasse apropriado, ela expressou uma 
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Tradução minha. This Signor Montoni had an air of conscious superiority, animated by spirit, and 

strengthened by talents, to which every person seemed involuntarily to yield. The quickness of his perceptions 

was strikingly expressed on his countenance, yet that countenance could submit implicitly to occasion; and, 

more than once in this day, the triumph of art over nature might have been discerned in it. His visage was long, 

and rather narrow, yet he was called handsome; and it was, perhaps, the spirit and vigour of his soul, sparkling 

through his features, that triumphed for him. Emily felt admiration, but not the admiration that leads to esteem; 

for it was mixed with a degree of fear she knew not exactly wherefore. 
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obediência, na qual Madame Cheron não deu muita confiança, e que ela parecia 

considerar como consequência de ou medo, ou estratégia.
99

 

Madame Cheron a fez prometer não falar novamente com Valancourt sem o seu 

consentimento, o que Emily afirmou que jamais pensaria em fazer pois não era do seu cárater, 

tampouco lhe fora ensinado dessa forma e, a tia, novamente tecendo críticas a seu irmão, lhe 

designou a seguinte resposta:  

Eu não sei o que supor; não há como saber como as jovens irão agir. É difícil 

depositar qualquer confiança nelas, pois raramente têm bom senso o suficiente para 

desejar o respeito do mundo. ” [...] Meu irmão era um bom tipo de homem ”, 

respondeu Madame Cheron,“ mas ele não conhecia o mundo. Tenho certeza de que 

sempre senti o devido respeito por mim mesma, ainda assim ... ”ela parou, mas 

poderia ter acrescentado que o mundo nem sempre mostrou respeito por ela, e isso 

sem contestar seu julgamento.
100

 

Nesse trecho fica bastante evidente algumas diferenças entre as duas personagens. Ao 

contrário da protagonista, de quem temos todas as informações essenciais sobre a constituição 

de sua personalidade, Madame Cheron é uma personagem que representa um contraponto, 

porém sem que Radcliffe nos forneça tantas informações sobre ela. Sabemos apenas que é 

uma mulher que tornou-se viúva sob alguma circunstância - portanto, bem mais velha do que 

Emily -, e que possui um grande interesse em ascender socialmente, ser reconhecida e 

respeitada pela sociedade. Seus interesses são conflitantes com os da personagem principal na 

medida em que Emily é descrita como uma jovem que possui o interesse de elevar o seu 

próprio espírito - no sentido dado à isso pela filosofia do Iluminismo. No entanto, ambas estão 

                                                 

 

99
 Idem. Pág. 91. Tradução minha. Her mind, weakened by her terrors, would no longer suffer her to view him 

as she had formerly done; she feared the error of her own judgment, not that of Madame Cheron, and feared 

also, that, in her former conversation with him, at La Vallée, she had not conducted herself with sufficient 

reserve. She knew, that she did not deserve the coarse suspicions, which her aunt had thrown out, but a thousand 

scruples rose to torment her, such as would never have disturbed the peace of Madame Cheron. Thus rendered 

anxious to avoid every opportunity of erring, and willing to submit to any restrictions, that her aunt should think 

proper, she expressed an obedience, to which Madame Cheron did not give much confidence, and which she 

seemed to consider as the consequence of either fear, or artifice. 
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Tradução minha. “I don’t know what to suppose; there is no knowing how young women will act. It is difficult 

to place any confidence in them, for they have seldom sense enough to wish for the respect of the world.” […] 

My brother was a good kind of a man,” replied Madame Cheron, “but he did not know the world. I am sure I 

have always felt a proper respect for myself, yet—” she stopped, but she might have added, that the world had 

not always shown respect to her, and this without impeaching its judgment. 
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inseridas em uma lógica de sociedade patriarcal que, seja qual for a filosofia adotada por elas, 

ainda assim, condiciona alguns aspectos de suas vidas, como por exemplo a importância dada 

ao casamento. O casamento é uma instituição que tem um papel tão fundamental dentro da 

lógica daquela sociedade, que é visto como uma maneira de formar conexões favoráveis entre 

as famílias, uma espécie de ascensão social, assim como também tem o resultado negativo de 

cercear completamente os privilégios de alguns indivíduos, em sua grande maioria as 

mulheres, que tornam-se dependentes das decisões de seus parceiros. Esses dois casos 

ocorrem na narrativa de Udolpho. 

Madame Cheron era extremamente apegada à ideia de formar conexões com uma 

personagem chamada Madame Clairval, que era uma idosa viúva que havia morado em Paris 

e que morava agora em Toulouse, responsável pelos entretenimentos da vizinhança. Ao saber 

que Valancourt era sobrinho dessa mulher, sua opinião a respeito do rapaz mudou 

completamente, assim como cessou a proibição do relacionamento dele com Emily. 

Desejando que ele tivesse dito antes seu parentesco com Clairval, Madame Cheron admitiu 

que só isso já era suficiente como introdução à sua casa, liberando as visitas do rapaz à sua 

sobrinha com a possibilidade de, no futuro, haver uma conexão entre as duas famílias, 

contudo sem que os dois alimentassem a ideia de um casamento às pressas. No entanto, essa 

relação foi se alterando conforme Madame Cheron e Signor Montoni se aproximaram. 

Ao tornarem sua relação pública, os dois apressaram o relacionamento de Emily e 

Valancourt. Madame Clairval desaprovava a relação de Cheron e Montoni que, rapidamente, 

acabaram se casando. Os preparativos que haviam sido feitos para a união de Emily e 

Valancourt foram utilizadas para os festejos do casamento de sua tia com o seu novo noivo e, 

para Emily, tornava-se cada vez mais perceptível o quanto o homem subitamente dominava as 

posses de sua tia. Cheron, ao contar à sobrinha sobre o seu casamento, informou que o 

realizou as pressas por não desejar comentários sobre a sua situação e que seus criados 

deveriam se referir à Montoni como mestre deles, assim como Emily informaria a Valancourt 

a mudança do nome dela. Madame Clairval não compareceu à celebração. 

Algumas semanas após o casamento, Madame Cheron comunicou a Emily que todos 

viajariam à Italia, já que Montoni desejava retornar ao seu lar. Desesperada, Emily questionou 

quanto a sua própria partida e foi comunicada que Montoni avisaria Madame Clairval que a 

conexão entre as duas famílias já não era mais desejada. Emily mostrou-se bastante chocada 

com a decisão de sua tia, uma vez que ela e Valancourt já haviam inclusive feito os 
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planejamentos para o casamento. A jovem chegou à conclusão de que o casamento com 

Montoni havia aguçado o sentimento de superioridade da tia, da mesma forma que a 

possibilidade de uma aliança vantajosa - como era o casamento da sobrinha com Valancourt 

por causa do parentesco do rapaz com Madame Clairval. -, outrora havia feito.  

 Valancourt, desesperado, correu à residência em uma vã tentativa de mudar o curso da 

situação, porém foi recebido por Emily que, lembrando a forma como a sua tia reagia ao rapaz 

antes de aceitar as visitas dele, solicitou que ele falasse diretamente com ela. Madame 

Montoni criticou a conduta de Valancourt, alegando ter deixado o caso inteiramente às mãos 

de Signor Montoni e, conforme ouvia as queixas do rapaz, tornou-se tão impaciente que o 

expulsou de sua residência. Escrevendo para Montoni para solicitar uma entrevista sobre o 

caso, Valancourt recebeu uma nova negativa, já que o homem acreditava que seria inútil 

conversarem porque as objeções não seriam desfeitas. Como última alternativa, o jovem então 

escreveu uma carta à Emily propondo um casamento clandestino, mas a carta foi interceptada 

por Madame Montoni. 

 Em seu último dia na residência, Emily caminhou até o terraço sob a luz do luar e, por 

sorte, encontrou-se com Valancourt. Os dois jovens mostravam-se amargurados pela 

separação imposta pelos Montoni, e Valancourt, em um momento de desespero, propoz o 

pedido de casamento clandestino a Emily. A jovem ficou indecisa entre o amor que sentia 

pelo rapaz e as obrigações para com a própria tia, ciente do peso de um casamento não oficial 

diante da sociedade à qual pertencia. Decidindo recusar o pedido, Emily se despede de 

Valancourt, que aceita a sua decisão com certa relutância prometendo esperá-la. Antes de 

Emily retornar para a casa, ele a avisa sobre um boato que ouviu a respeito de Montoni, 

pedindo que Emily se cuide, pois o novo tio dela é um homem extremamente periogoso. A 

jovem agradece e retorna à residência, viajando com os tios para a Itália no dia seguinte. 

 

2.2 Volume II 

 O Segundo volume de The Mysteries of Udolpho se inicia com a viagem de Emily e seus 

familiares para a Itália. Pouco depois de sair da residência, já na estrada, Emily avista um 

militar de chapéu com uma pluma que, ao passar ao lado de sua carruagem, lhe entrega uma 

carta. O rapaz em questão era o próprio Valancourt que lhe sorriu tristemente, sorriso esse que 

ela guardou em sua lembrança por muito tempo. Emily não pôde ler a carta porque estava na 
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presença da criada de Madame Montoni, Annette. Conforme se aproximavam da Itália, a tia 

se perdia em sentimentos de grandeza: 

Madame Montoni, entretanto, ao olhar para a Itália, contemplava na imaginação o 

esplendor dos palácios e a grandeza dos castelos, tal como ela acreditava que seria 

a senhora em Veneza e nos Apeninos, ela se tornou, em ideia, pouco menos que 

uma princesa. Não estando mais sob os alarmes que a haviam impedido de oferecer 

entretenimento às belezas de Thoulouse, a quem Montoni havia mencionado com 

mais efusão a sua própria vaidade do que crédito a sua discrição, ou consideração 

pela verdade, decidiu dar concertos, embora não tivesse ouvido nem gosto por 

música; conversazione, embora ela não tivesse talento para conversar; e sobreviver, 

se possível, nas alegrias de suas festas e na magnificência de suas roupas, toda a 

nobreza de Veneza. Este devaneio feliz ficou um tanto obscurecido, quando ela se 

lembrou do Signor, seu marido, que, embora não fosse avesso ao lucro que às 

vezes resulta de tais festas, sempre mostrou desprezo pelo desfile frívolo que às 

vezes as assiste; até que ela considerou que seu orgulho poderia ser satisfeito 

exibindo, entre seus próprios amigos, em sua cidade natal, a riqueza que ele havia 

negligenciado na França; e ela cortejou novamente as esplêndidas ilusões que a 

haviam encantado antes.
101

 

Em Piemonte, a família, junto dos criados e do fiel amigo de Montoni, Cavigni, descansaram 

em uma hospedaria. Emily continuava lamentando a sua separação de Valancourt. Ao 

seguirem viagem, Montoni começou a demonstrar suas imposições, recusando-se a ceder aos 

pedidos de sua esposa para visitarem locais de qualquer tipo. O comportamento do 

personagem é descrito como grave e arrogante, com uma postura descontente principalmente 

em relação a sua esposa:  
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Tradução minha. Madame Montoni, meantime, as she looked upon Italy, was contemplating in imagination the 

splendour of palaces and the grandeur of castles, such as she believed she was going to be mistress of at Venice 

and in the Apennine, and she became, in idea, little less than a princess. Being no longer under the alarms which 

had deterred her from giving entertainments to the beauties of Thoulouse, whom Montoni had mentioned with 

more eclât to his own vanity than credit to their discretion, or regard to truth, she determined to give concerts, 

though she had neither ear nor taste for music; conversazione, though she had no talents for conversation; and 

to outvie, if possible, in the gaieties of her parties and the magnificence of her liveries, all the noblesse of 

Venice. This blissful reverie was somewhat obscured, when she recollected the Signor, her husband, who, though 

he was not averse to the profit which sometimes results from such parties, had always shown a contempt of the 

frivolous parade that sometimes attends them; till she considered that his pride might be gratified by displaying, 

among his own friends, in his native city, the wealth which he had neglected in France; and she courted again 

the splendid illusions that had charmed her before. 
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Os modos de Montoni, durante esta viagem, foram graves e até altivos; e em 

relação a Madame Montoni ele era mais especialmente reservado; mas não era 

tanto uma reserva de respeito quanto de orgulho e descontentamento. Ele deu 

pouca atenção a Emily. Com Cavigni, suas conversas eram comumente sobre 

tópicos políticos ou militares, como o estado convulsivo de seu país tornado 

particularmente interessante nessa época, observou Emily, que, à menção de 

qualquer façanha ousada, os olhos de Montoni perdiam o mau humor e pareciam 

instantaneamente brilhar com fogo; no entanto, eles ainda mantinham uma espécie 

de astúcia à espreita, e ela às vezes pensava que seu fogo compartilhava mais do 

brilho da malícia do que do brilho da bravura [...]
102

 

Ao chegarem à residência em Veneza, Madame Montoni ficou fascinada com a primeira vista 

do local. Seu esposo, porém, continuou com o seu tratamento, sem sequer dar-lhe boas vindas 

à sua nova morada. Emily tentou animá-la, mas seu gesto foi recebido com reprovação por 

parte da tia. Assim que todos se instalaram na residência, Montoni e Cavigni partiram e não 

retornaram até o amanhecer, já que ambos possuíam um vicío por jogos de azar. 

Montoni possuía alguns amigos, entre eles Bertolini, descrito como um homem alegre, 

porém devasso; Orsini, que era reservado, mas atraído pelo poder; e Verezzi, uma pessoa 

egoísta e volúvel. Esses amigos foram apresentados à sua família em um jantar, juntos a um 

nobre veneziano, o Conde Morano, e a Signora Livona. Madame Montoni de imediato 

reprovou as relações, enciumada do contato deles com o esposo. Emily, no entanto, agradou-

se com a apresença de Livona, já que há muito tempo não conversava com alguém que a 

tratasse de maneira gentil. Após o jantar, o grupo saiu para um passeio de gôndola e Conde 

Morano, que se sentou ao lado de Emily, observando-a em silêncio, apanhou um alaúde e 

cantou um rondó especialmente para ela. O grupo se revezou entre canções, enquanto 

Montoni buscava uma desculpa para escapar com aqueles que estavam dispostos a jogar em 

um casino. 
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 Idem. Pág. 123 Tradução minha. Montoni’s manner, during this journey, was grave, and even haughty; and 

towards Madame Montoni he was more especially reserved; but it was not the reserve of respect so much as of 

pride and discontent. Of Emily he took little notice. With Cavigni his conversations were commonly on political 

or military topics, such as the convulsed state of their country rendered at this time particularly interesting, 

Emily observed, that, at the mention of any daring exploit, Montoni’s eyes lost their sullenness, and seemed 

instantaneously to gleam with fire; yet they still retained somewhat of a lurking cunning, and she sometimes 

thought that their fire partook more of the glare of malice than the brightness of valour […] 
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Na primeira oportunidade, ao chegarem em Piazza San Marco, Montoni partiu com Orsino, 

deixando o restante do grupo para trás. Conde Morano enviou um dos seus criados na 

embarcação de Montoni para buscar a sua própria gôndola, trazendo músicos e comidas e uma 

boa decoração. Era cada vez mais perceptível para Emily que o homem a cortejava e, em 

respeito ao seu recente compromisso com Valancourt, a jovem tentava desviar de seus elogios 

e de sua atenção discretamente. Ainda assim, ciente de que só poderia ver Emily com a 

aprovação de sua tia, o conde conseguiu convencer Madame Montoni a um evento social no 

dia seguinte, o que ela acabou concordando para desviar sua atenção da ausência de Signor 

Montoni. A indiferença com a qual ele tratava a esposa era motivo de preocupação para 

Emily, já que ambos haviam tentado ascender socialmente através do casamento, porém 

nenhum dos dois conseguira obter o resultado almejado: 

Ela nunca havia imaginado que as fraquezas de sua tia poderiam ter escapado ao 

discernimento de Montoni, ou que sua mente ou figura eram de um tipo para 

merecer sua atenção. Sua surpresa, portanto, neste casamento, tinha sido extrema; 

mas, uma vez que ele havia feito a escolha, ela não suspeitou que ele tivesse 

descoberto tão abertamente seu desprezo por ela. Mas Montoni, que havia sido 

seduzido pela aparente riqueza de Madame Cheron, agora estava severamente 

decepcionado com sua pobreza comparativa, e muito exasperado pelo engano que 

ela empregou para escondê-lo, até que a ocultação não era mais necessária. Ele 

havia sido enganado em um caso, no qual pretendia ser o enganador; enganado pela 

astúcia superior de uma mulher, cujo entendimento ele desprezava, e a quem ele 

sacrificou seu orgulho e sua liberdade, sem salvar-se da ruína que se abatera sobre 

sua cabeça. Madame Montoni planejou ter a maior parte do que ela realmente 

possuía, estabelecido sobre si mesma: o que restou, embora fosse totalmente 

inadequado para as expectativas de seu marido, e para suas necessidades, ele 

converteu em dinheiro e trouxe com ele para Veneza para que ele pudesse iludir 

um pouco mais a sociedade e fazer um último esforço para recuperar a fortuna que 

havia perdido.
103
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Tradução minha. She had never supposed, that her aunt’s foibles could have escaped the discernment of 

Montoni, or that her mind or figure were of a kind to deserve his attention. Her surprise, therefore, at this match, 

had been extreme; but since he had made the choice, she did not suspect that he would so openly have 

discovered his contempt of it. But Montoni, who had been allured by the seeming wealth of Madame Cheron, 

was now severely disappointed by her comparative poverty, and highly exasperated by the deceit she had 

employed to conceal it, till concealment was no longer necessary. He had been deceived in an affair, wherein he 
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Emily cada vez mais se convencia de que o boato do qual Valancourt havia lhe falado era 

verdade. Já Madame Montoni, por sua vez, estava decidida a desprezar o homem com quem 

se casara, em razão do seu próprio orgulho, mas ainda encontrava benefícios em sua união por 

causa das propriedades que possuía, como a residência em Veneza e o castelo nos Apeninos. 

Montoni voltara a falar em partir para esse castelo, conhecido como o Castelo di Udolpho, 

para avaliar as condições do lugar, pois não havia estado na propriedade por dois anos e o 

lugar era habitado por um velho criado chamado Carlo, que também o administrava. Emily 

ansiava por essa viagem para se afastar do Conde Morano, mas suas tentativas de dissuadí-lo 

não surtiram efeito, já que ainda assim ele confessou seus sentimentos a ela. Tanto a tia 

quanto Montoni eram favoráveis à união, de maneira que Morano participava de jantares na 

residência da família e de todos os eventos sociais nos quais eles estavam presentes. 

Monsiuer Quesnel encaminhou uma carta a Montoni comunicando que chegaria a Villa 

Miarenti, solicitando um encontro de suas famílias. Na mesma época, Emily recebeu também 

uma correspondência de Valancourt contando que a sua antiga residência em La Vallée fora 

alugada e Theresa, a governanta que St. Aubert confiara para tomar conta do local, fora 

demetida a pedido de Quesnel. Emily chorou por um tempo considerável relembrando o 

pedido do pai para que ela não se desfizesse da residência, que seria sua herança, e se 

surpreendeu por M. Quesnel agir sem consultá-la. Indignada também pela demissão de 

Theresa, a jovem decidiu consultar Montoni sobre o assunto e o encontrou escrevendo 

justamente para Quesnel. Nesse momento acontece algo bastante intrigante. 

Montoni informa que nada poderia ser feito e que o assunto já estava resolvido, mas que a 

jovem poderia acrescentar algumas palavras ao tio, caso desejasse: 

“É tarde demais”, disse Montoni; “Mas como é assim, tenho o prazer de observar, 

que você se submete à razão e à necessidade sem ceder a reclamações inúteis. 

Aplaudo muito essa conduta, ainda mais, talvez, porque ela descobre uma força de 

espírito raramente observável em seu sexo. Quando você for mais velha, olhará 

para trás com gratidão aos amigos que ajudaram a resgatá-la das ilusões românticas 

                                                                                                                                                         

 

meant to be the deceiver; out-witted by the superior cunning of a woman, whose understanding he despised, and 

to whom he had sacrificed his pride and his liberty, without saving himself from the ruin, which had impended 

over his head. Madame Montoni had contrived to have the greatest part of what she really did possess, settled 

upon herself: what remained, though it was totally inadequate both to her husband’s expectations, and to his 

necessities, he had converted into money, and brought with him to Venice, that he might a little longer delude 

society, and make a last effort to regain the fortunes he had lost. 
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do sentimento, e perceberá que elas são apenas as armadilhas da infância, e devem 

ser vencidas no momento em que você escapar do berçário.
104

 

Emily concorda, lamentando não poder mais rejeitar o que já foi feito: 

Agora é inútil, senhor, protestar contra as circunstâncias sobre as quais o Signor 

Montoni me informou que escreveu. Eu poderia ter desejado, pelo menos, que o 

caso tivesse sido concluído com menos precipitação, que eu pudesse ter me 

ensinado a subjugar alguns preconceitos, como o Signor os chama, que ainda 

permanecem em meu coração. Como está, eu me submeto. No que diz respeito à 

prudência, nada certamente pode ser objetado; mas, embora eu submeta, ainda 

tenho muito a dizer sobre alguns outros pontos do assunto, quando terei a honra de 

vê-lo. Nesse ínterim, eu imploro que você cuide de Theresa, por causa de,  

"Senhor,  

 “Sua carinhosa sobrinha, 

 “EMILY ST. AUBERT. ”
105

 

  Esse diálogo ambíguo, que em momento algum alude exatamente ao quê os dois estão se 

referindo, será motivo de um desentendimento envolvendo Emily, Conde Morano e Signor 

Montoni. Durante a discussão, Montoni alega que a carta escrita a Quesnel se tratava dos 

detalhes da união entre Emily e Morano e que a jovem estava ciente do assunto em questão; já 

Emily, mortificada com a confusão, tentava explicar para Montoni, que para ela, o assunto da 

carta era La Vallée. Conde Morano, sentindo-se traído pelas promessas de Montoni, o acusa 

de o ter enganado e Montoni rebate, culpando Emily pelo susposto mal entendido e afirmando 

que ela sabia sim do casamento. Não fica claro se a situação foi uma armação de Montoni, ou 
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Tradução minha. “It is too late,” said Montoni; “but since it is so, I am pleased to observe, that you submit to 

reason and necessity without indulging useless complaint. I applaud this conduct exceedingly, the more, perhaps, 

since it discovers a strength of mind seldom observable in your sex. When you are older you will look back with 

gratitude to the friends who assisted in rescuing you from the romantic illusions of sentiment, and will perceive, 

that they are only the snares of childhood, and should be vanquished the moment you escape from the nursery. 
105

 Idem. Pág. 141-142 Tradução minha. “It is now useless, sir, for me to remonstrate upon the circumstances 

of which Signor Montoni informs me that he has written. I could have wished, at least, that the affair had been 

concluded with less precipitation, that I might have taught myself to subdue some prejudices, as the Signor calls 

them, which still linger in my heart. As it is, I submit. In point of prudence nothing certainly can be objected; 

but, though I submit, I have yet much to say on some other points of the subject, when I shall have the honour of 

seeing you. In the meantime I entreat you will take care of Theresa, for the sake of, “Sir, “Your affectionate 

niece, “EMILY ST. AUBERT.” 
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se realmente os dois personagens se confundiram naquela situação. Fato é que Montoni 

maquinava para que Emily se casasse com o Conde, então as suspeitas dela recaem sobre ele. 

Outro ponto importante de extrair desse trecho é que Montoni é o único personagem de toda a 

narrativa que aparece utilizando-se de comentários sexistas para demonstrar o seu poder, 

reafirmar papéis de gênero quando lhes são convenientes e assim fazer valer as suas vontades. 

Ainda em diálogo com Emily sobre a confusão da carta e do casamento do Morano: 

“Eu esperava, senhor, que não fosse mais necessário que eu negasse isso”, disse 

Emily, “eu esperava, a partir de seu silêncio, que você estivesse convencido de seu 

erro”.  

“Você esperava impossibilidades então”, respondeu Montoni; "Eu poderia ter 

esperado encontrar sinceridade e uniformidade de conduta em alguém do seu sexo, 

tanto quanto você me condenaria por erro neste caso."
106

 

O encontro com Monsieur Quesnel transcorreu da pior forma possível. Emily conseguiu falar 

com o seu tio sobre La Vallée, porém ele declarou que era necessário alugar o local devido às 

dívidas dela, mas que o casamento com o conde certamente as cessariam. Emily tentou 

dissuadí-lo sobre o casamento, mas encontrou uma forte recusa, visto que para Quesnel a 

aliança com um nobre veneziano era extremamente vantajosa, o que resultou em um enorme 

aborrecimento para a jovem. Ao voltar para casa, Emily novamente discutiu com Montoni a 

respeito da união, questionando a respeito dos direitos dele de obrigá-la a se casar contra a sua 

vontade. 

“Com que direito!” gritou Montoni, com um sorriso malicioso, “Pelo direito de 

minha vontade; se você pode esquivar-se disso, não vou perguntar por que direito 

você o faz. Eu agora a lembro, pela última vez, que você é uma estranha, em um 

país estrangeiro, e que é do seu interesse fazer-me seu amigo; você conhece os 

meios; se você me obrigar a me tornar seu inimigo - Arriscaria te dizer, que a 
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Tradução minha. “I had hoped, sir, that it was no longer necessary for me to disclaim it,” said Emily, “I had 

hoped, from your silence, that you were convinced of your error.” “You have hoped impossibilities then,” 

replied Montoni; “I might as reasonably have expected to find sincerity and uniformity of conduct in one of your 

sex, as you to convict me of error in this affair.” 
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punição deve exceder sua expectativa. Você deve saber que eu não estou para 

brincadeiras.”
107

 

Após essa ameaça sem reservas da parte de Montoni, Emily correu em auxílio de sua tia 

que, apesar de surpresa, desejava mais do que qualquer outra coisa o título de condessa. 

Montoni passou a receber cada vez mais as visitas de seu amigo Orsino que, em um 

determinado dia, envolveu-se em uma briga e assassinou um nobre de Veneza, sendo 

obrigado a se esconder para evitar a atenção das autoridades. 

Decidindo casar Emily da noite para o dia, Montoni sai e deixa a Madame responsável 

pelos preparativos. A jovem tenta novamente pedir ajuda a tia, que diz que a jovem, que não 

tem fortuna, deve ser racional e abandonar as fantasias de amor. Sem conseguir responder ao 

discurso da tia, Emily, desesperançosa, foi dormir temendo o dia seguinte, quando se casaria 

com Conde Morano, o que não aconteceu, pois ao amanhecer, Montoni decidiu viajar às 

pressas com a família em direção aos Apeninos, para o Castelo de Udolpho. 

O Castelo de Udolpho é descrito como uma enorme construção gótica, com muros 

apodrecidos, uma visão silenciosa em toda a paisagem. A primeira impressão de Emily ao vê-

lo era a de estar caminhando rumo à sua própria prisão, diante de terrores que a razão não 

poderia explicar 
108

. Ao entrarem no castelo e se instalarem no aposento principal, Emily 

tentou questionar Montoni dos motivos da viagem, mas ele se recusou a responder. Ela 

solicitou que alguém à levasse ao seu quarto e Annette a acompanhou, comentando sobre suas 

ilusões acerca de fantasmas e fadas, e de como o castelo seria um local propício para esse tipo 

de presença sobrenatural. Em um corredor, Emily chegou a um quarto com quadros 

pendurados, onde havia uma pintura de um soldado montado num cavalo num campo de 

batalha e, entre outras imagens, havia também um retrato encondido por um véu de seda 

preta. Annette, apavorada, queria retirar-se do quarto, mas Emily mantinha-se curiosa com a 

pintura e com o comportamento da criada, que comentava a relação do quadro com a antiga 

proprietária do local. 
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Tradução minha. “By what right!” cried Montoni, with a malicious smile, “by the right of my will; if you can 

elude that, I will not inquire by what right you do so. I now remind you, for the last time, that you are a stranger, 

in a foreign country, and that it is your interest to make me your friend; you know the means; if you compel me 

to become your enemy—I will venture to tell you, that the punishment shall exceed your expectation. You may 

know I am not to be trifled with.” 
108

 Idem. Pág. 164. 
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O quarto de Emily possuía uma entrada em anexo que, apesar de estar destrancada na 

primeira noite, amanheceu trancada no dia seguinte, como também um acesso ao terraço. A 

jovem solicitou a Montoni um novo quarto com medo de que o seu pudesse ser novamente 

invadido durante a noite, mas o homem recusou-se a ouví-la. Com o passar dos dias, Emily 

observava uma movimentação no castelo e nos arredores, que indicava que ali não estavam 

ilesos dos conflitos pelos quais passava a Itália naquele período. Annette parecia ser a única 

pessoa animada, já que Ludovico, um rapaz por quem ela havia se apaixonado e que também 

trabalhava como empregado de Signor Montoni, chegou aos Apeninos para auxiliar nas 

tarefas da família. 

A personagem de Madame Montoni continuava a entristecer-se cada vez mais com o 

comportamento frio e distante de seu esposo; para Emily, que presenciava o sofrimento de sua 

tia, não restava mais dúvidas sobre o caráter ignóbil do homem. Certo dia, aproveitando-se da 

passagem ao terraço, Conde Morano apareceu sem ser anunciado no quarto de Emily, 

surpreendendo-a e dizendo que Montoni, ciente dos sentimentos dele, teria pretendido vender 

a jovem para ele. Assustada, Emily questiona se o tio seria pior do que quem teria cogitado 

comprá-la, ameaçando em seguida alertar a família da presença do conde, caso o homem não 

partisse imediamente de seu quarto. 

 Conde Morano admitiu ter subornado um criado para que pudesse invadir o castelo a 

fim de raptar Emily e que pretendia leva-la de volta a Veneza antes do pôr do sol, ao que a 

jovem lhe respondeu: 

“Este discurso, conde Morano, prova suficientemente que minhas afeições não 

devem ser suas,” disse Emily, suavemente, "e esta conduta, que eu não seria 

colocada fora do alcance da opressão, enquanto permanecesse em seu poder. Se 

você quiser que eu acredite no contrário, deixe de me oprimir por mais tempo com 

a sua presença. Se você recusar, você vai me obrigar a expô-lo ao ressentimento do 

Signor Montoni.”
109

 

Conde Morano continuou a insistir para que Emily fugisse com ele, enquanto a jovem 

repetia estar sob a proteção de Montoni. Em sua urgência em convencê-la, o nobre veneziano 

tentou acusa-la de nutrir sentimentos pelo tio, o que a fez negar ainda mais veementemente 
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Tradução minha. “This discourse, Count Morano, sufficiently proves, that my affections ought not to be 

yours,” said Emily, mildly, “and this conduct, that I should not be placed beyond the reach of oppression, so 

long as I remained in your power. If you wish me to believe otherwise, cease to oppress me any longer by your 

presence. If you refuse this, you will compel me to expose you to the resentment of Signor Montoni.” 
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tanto a proposta de fuga quanto a suspeita. O tumulto acabou atraindo a atenção dos demais 

moradores do castelo, entre eles o próprio Montoni, que apareceu no corredor empunhando 

uma espada e, em pouco tempo, ele e o conde travaram uma luta. Conde Morano foi 

gravemente ferido e acabou sendo expulso do castelo com o seu criado Cesário, não sem antes 

acusar Montoni de ser um assassino e implorar pelo perdão de Emily, que intercedeu por ele, 

impedindo-o que seu tio o tornasse um prisioneiro no castelo. 

Em outra ocasião, Emily encontrou sua tia aos prantos após uma discussão com Montoni. 

A mulher o chamava de ardiloso, dizendo se arrepender da união e ter sido enganada, pois o 

esposo arruinou a própria fortuna em jogos, perdendo também o que ela lhe havia dado e que 

agora tentava lhe forçar através de ameaças a transferir suas posses, que ainda estavam em 

nome dela, para ele. Temendo pela segurança de sua tia, Emily tentou convencê-la a conciliar-

se com Montoni, porém suas intenções foram incompreendidas por Madame Montoni, que a 

repreendeu, chamando-a de insensível, e a expulsou de seu quarto. 

 A jovem, mortificada com o temperamento da tia, deixou de se alimentar quando suas 

refeições lhe eram entregues no quarto; Annette, preocupada com a situação, chamou a 

atenção de Emily para o quanto ela estimava pessoas que não lhe designavam a mesma 

atenção. Curiosa, a Lady perguntou sobre qual assunto ela se referia e Annette confessou ter 

ouvido Madame Montoni conversar com outras duas personagens, chamadas Madame 

Merveille e Madame Vaison, acerca do envolvimento de Emily com Valancourt e de suas 

suspeitas sobre a possibilidade dos dois fugirem juntos caso ela não os vigiasse. 

“É esta, então, a recompensa da minha ingenuidade?" disse Emily, quando ela 

estava sozinha; “O tratamento que devo receber de um parente - uma tia - que 

deveria ter sido a guardiã, não a caluniadora de minha reputação, - que, como 

mulher, deveria ter respeitado a delicadeza da honra feminina e, como parente, 

deveria ter protegido a minha! Mas, para proferir falsidades sobre tão bem um 

assunto - para retribuir a franqueza e, posso dizer com orgulho honesto, a correção 

de minha conduta, com calúnias - exigia uma depravação de coração, tal como eu 

dificilmente poderia ter acreditado que existisse, tal como choro por encontrar em 

uma relação. Oh! que contraste sua personalidade apresenta com o de meu amado 

pai; enquanto a inveja e a baixa astúcia formam os traços principais dela, o dele se 
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distingue pela benevolência e sabedoria filosófica! Mas agora, deixe-me lembrar, 

se possível, que ela é infeliz. ”
110

 

Neste ponto da narrativa já vemos estabelecido os principais conflitos envolvendo os 

personagens que vivem no castelo de Udolpho. Conforme dito anteriormente, Madame 

Montoni e Emily são duas personagens femininas com personalidades bastante distintas, que 

representam interesses e filosofias de vida diferentes, mas que estão inseridas em uma mesma 

lógica de sociedade patriarcal que admite que outros indivíduos, como aqueles do sexo 

masculino, mantenham o completo controle de suas vidas como, por exemplo, por intermédio 

do casamento, como foi o caso da Madame, o que acabou por limitar os seus direitos. Esse 

último excerto é importante porque representa justamente a indignação de Emily diante da 

descoberta dos comentários de sua tia a respeito de sua reputação, já que tais alegações 

serviram como uma ameaça para a jovem anteriormente, de maneira a impedí-la de encontrar 

Valancourt, mesmo quando ela informara que não faria isso sem a autorização de sua família. 

Acreditando em uma honra feminina que não permitiria que a tia levantasse suspeitas em 

relação ao seu comportamento, Emily se revoltou com a calúnia lhe foi feita. Quanto ao crime 

de que falava Conde Morano, havia a suspeita de que Signor Montoni estivesse envolvido no 

desaparecimento da antiga Lady, dona do Castelo de Udolpho. 

O capítulo VIII do segundo volume do livro, narra as condições em que se encontrava 

Valancourt após a partida de Emily. O jovem rapaz sentia um enorme remorso por não ter 

insistido ainda mais na ideia do casamento clandestino, e lamentava dia após dia o término do 

compromisso. Sua intenção teria sido seguir para a Itália se ele não tivesse seus afazeres com 

o regimento. Sua tristeza logo tornou-se motivo de risada para os companheiros que, 

incitando-o a abandonar o seu desespero, levaram-no para os entretenimentos que a noite de 

Paris proporcionava. Em pouco tempo Valancourt tornou-se uma figura conhecida nos 

círculos mais sociáveis da cidade, entre eles o da Condessa Lacleur, descrita como uma 
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was alone; “the treatment I am to receive from a relation—an aunt—who ought to have been the guardian, not 

the slanderer of my reputation,—who, as a woman, ought to have respected the delicacy of female honour, and, 

as a relation, should have protected mine! But, to utter falsehoods on so nice a subject—to repay the openness, 

and, I may say with honest pride, the propriety of my conduct, with slanders—required a depravity of heart, such 

as I could scarcely have believed existed, such as I weep to find in a relation. O! what a contrast does her 

character present to that of my beloved father; while envy and low cunning form the chief traits of hers, his was 

distinguished by benevolence and philosophic wisdom! But now, let me only remember, if possible, that she is 

unfortunate.” 
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mulher bela, já na flor da idade, de modos cativantes, apaixonada por música; e Madame 

Comtesse, que promovia jogos de azar em sua casa. 

Em Udolpho, cada vez mais agrupavam-se homens armados próximos ao castelo. Ann 

Radcliffe detém-se bastante nas descrições das preparações de Montoni e seus comparsas para 

os possíveis conflitos nas regiões adjacentes, de maneira a criar um ar de mistério em torno 

das ações envolvendo o personagem. É também através disso que notamos justamente 

verossimilhança em sua narrativa, o tal efeito do real - comforme metodologia indicada por 

Pesavento.  Madame Montoni, desesperada com a visão de tais agrupamentos, exigiu que o 

marido lhe dissesse o motivo daquelas organizações, temendo ser assassinada em um ataque, 

ao que Montoni desdenhou do comentário dela e respondeu que aquilo poderia acontecer, 

caso ela não cumprisse a ordem de transferir as propriedades para o nome dele. Por fim, o 

Signor decidiu que sua esposa seria levada para a torre leste como punição e, em desespero, 

ela convulcionou diante dele e de Emily, o que já indicava sinais de possível doença, ainda 

que a autora não deixe explícito do que se tratava.  

 A jovem desesperada com o mal estar de sua tia, caiu quando Montoni passou por ela e 

bateu com a testa no chão, fazendo com que o ferimento sangrasse. Logo em seguida, Carlo e 

Annette vieram em auxílio dela e de Madame. A mulher levou quase um dia para se recuperar 

do mal estar, tendo sua presença requisitada em um jantar com convidados de seu esposo. 

Como forma de protesto contra as imposições de Montoni, a tia decidiu que ambas usariam as 

melhores roupas, o que não seria visto com bons olhos na sociedade em questão, que prezava 

pela sutileza, e também contrastava com o ambiente gótico do salão antigo. Em meio à 

refeição, quando Montoni preparou-se para brindar, o vinho sibilou e subiu até a borda, 

rachando a taça em vários pedaços, o que aguçou a desconfiança de todos sobre o conteúdo do 

copo. Montoni, aproveitando-se da oportunidade para forçar sua esposa a cumprir com as suas 

ordens e assinar os papéis de transferência de propriedade, acusou-a de traição, decidindo 

torná-la prisioneira na torre leste do castelo. A jovem Emily implorou para que sua tia não 

fosse levada, porém de nada adiantou; Montoni estava decidido a trancafiar sua esposa até que 

ela lhe obedecesse.  

Em meio ao tumulto, Annette desapareceu também e Emily só soube algum tempo depois 

que Ludovico a trancou na sala dos empregados para que nada acontecesse com ela, já que era 

a  criada de Madame Montoni. Ainda durante a confusão, foram admitidos no castelo Verezzi 

e seu bando, assim como Orsino, que havia se envolvido anteriormente com um assassinato. 

Emily e Annette, assim como os criados do castelo, compartilhavam experiências estranhas: 
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ora ouvindo músicas que não sabiam de onde vinham; ora avistando aparições no terraço e 

nos arredores do castelo. Annette associava tais fenômenos à antiga Lady de Udolpho. 

Emily, que tentara visitar a torre leste, encontrara apenas poças e manchas de sangue, 

assim como um cadáver de um militar. Assustada, desistiu de procurar a tia naquela torre e 

acreditava que algo de pior poderia ter acontecido. Foi então que Annette comentou que 

Barnardine, o porteiro, estava disposto a conversar com Emily sobre o paradeiro de Madame 

Montoni, mas só a encontraria no terraço em anexo ao quarto dela para que o Signor Montoni 

não os descobrisse e suspeitasse da conversa. Aceitando encontrar-se com ele, Emily 

combinou com Annette para que a criada ficasse por perto para lhe dar segurança. Barnardine 

afirmou que a Madame era sua prisioneira a pedido de Montoni e, convencendo Emily de que 

poderia reunir as duas desde que Annette não a acompanhasse, ele fez com que a jovem o 

seguisse. 
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CAPÍTULO 3: OS MISTÉRIOS DE UDOLPHO - VOLUME III E IV :  

3.1 Volume III 

Utilizando-se de uma passagem escondida para evitar olhares indevidos, Barnardine 

escoltou Emily para o portão de entrada passando por escadarias que levariam ao pátio 

externo. A jovem mostrava-se cada vez mais desconfiada das reais intenções do homem que 

acabara de conhecer, o que só o tornava cada vez mais irritadiço. Em suas suspeitas, Emily 

começou a traçar planos de fuga, ainda que em vão, já que não havia uma forma de fugir sem 

que fosse capturada rapidamente naquele local que desconhecia. Ao chegarem próximos ao 

portão, eles se depararam com uma escadaria em espiral que Barnardine orientou Emily a 

subir dizendo que a tia da jovem estaria no fim das escadas. O tom de voz  assustou a jovem 

que já estava tomada pela angústia, mas temendo contrariá-lo, ela continuou seguindo. Ao ser 

deixada a sós próximo a uma porta com a promessa de que seria anunciada à Madame 

Montoni, Emily tentou ouvir o que se passava no local. Cansada de esperar, tentou seguir o 

porteiro, mas acabou se deparando com os restos mortais de uma pessoa que, a princípio, em 

meio à escuridão do local onde estava, pensou ser a tia morta e desfaleceu. Ao acordar, já nos 

braços de Barnardine que a carregava para um grupo de homens a cavalos, Emily, 

desesperada, deu-se conta de sua situação. Ele fora subornado por Conde Morano para uma 

nova tentativa de resgate e, aquele cadáver que ela vira era de um militar que havia invadido o 

castelo durante um dos conflitos com os grupos de Montoni. 

Annette, que desconfiou das intenções de Barnardine, alertou Montoni da situação, e este 

saiu em direção ao portão em auxílio de Emily junto com seus homens e a criada. Os dois 

grupos conversaram rapidamente enquanto as duas entraram no Castelo de Udolpho; 

percebendo a desvantagem em que estavam, Barnardine e aqueles que o acompanhavam 

partiram sumindo na escuridão. Montoni tentou questionar os motivos que levaram Emily a se 

encontrar com o grupo fora da propriedade, porém não obteve sucesso, já que a jovem ainda 

estava atordoada pela visão do cadáver e não o reconhecia. Ele ordenou que Annette cuidasse 

das necessidades dela até que se sentisse disposta novamente, o que só ocorreu na manhã do 

dia seguinte. 

Emily solicitou uma entrevista com Montoni, porém não foi atendida por dias. Sua 

intenção era requisitar autorização para voltar à França, já que acreditava que a tia havia 

morrido, portanto seria indecoroso permanecer na mesma residência que ele. Quando, por 
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fim, Emily conseguiu a atenção de Montoni, ele estava em uma reunião com alguns oficiais e 

ordenou que ela lhe falasse o assunto na frente de seus amigos. A jovem, temendo a ira de 

Signor Montoni, insistiu para que ele a acompanhasse até outra sala, o que ele fez contrariado.  

Ela informou o motivo pelo qual desejava partir e ele afirmou que era de sua vontade que 

ela permanecesse no castelo, afirmando que a tia se encontrava na torre leste e que ela tinha 

autorização para visitá-la. Emily, após se recuperar do choque da notícia, convenceu Annette 

a acompanhá-la e, voltando ao local onde antes só encontrara manchas de sangue - o que a 

fizera desistir de sua busca e assumir que a tia estava morta -, finalmente a encontrou.  

Montoni, quando a removeu para a torre sob a improvável suspeita de ter atentado 

contra sua vida, ordenou aos homens empregados na ocasião que guardassem 

estrito sigilo a respeito dela. Para isso, ele foi influenciado por um motivo duplo. 

Ele pretendia excluí-la do conforto das visitas de Emily e garantir uma 

oportunidade de despachá-la em particular, caso ocorressem novas circunstâncias 

para confirmar as sugestões atuais de sua mente suspeita. [...] embora não houvesse 

outra razão para acreditar que ela estava envolvida com aquela atrocidade, suas 

suspeitas permaneceram; ele continuou a confiná-la na torre, sob uma guarda 

estrita; e, sem piedade ou remorso, permitiu que ela continuasse, desamparada e 

abandonada, sob uma febre violenta, até que a reduziu ao estado presente 
111

 

Emily conseguiu convencer Montoni a permitir que a mulher voltasse para o quarto, o 

que ele fez contra a sua própria vontade, já que assim que Madame Montoni foi instalada 

novamente no castelo, ele ordenou que a levassem de volta para torre. Emily conseguiu 

impedir que isso acontecesse informando que a tia não resistiria a uma nova mudança e, tanto 

ela quanto Annette, permaneceram ao lado da enferma acompanhando o seu tratamento. No 

dia seguinte, ele compareceu ao quarto não para visitá-la, mas para insistir novamente na 

assinatura dos papéis de transferência de posse das propriedades, o que ela recusou até perder 
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Tradução minha. Montoni, when he removed her to the turret under the improbable suspicion of having 

attempted his life, had ordered the men employed on the occasion to observe a strict secrecy concerning her. To 

this he was influenced by a double motive. He meant to debar her from the comfort of Emily’s visits, and to 

secure an opportunity of privately dispatching her, should any new circumstances occur to confirm the present 

suggestions of his suspecting mind. [...] and though there was no other reason to believe that she was concerned 

in that atrocious design, his suspicions remained; he continued to confine her in the turret, under a strict guard; 

and, without pity or remorse, had suffered her to lie, forlorn and neglected, under a raging fever, till it had 

reduced her to the present state. 
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as forças em meio a discussão e desmaiar. Após o homem se retirar do quarto, Madame 

Montoni voltou a recobrar os sentidos e, ainda bastante fragilizada, mostrou a Emily o local 

onde estavam guardados os documentos e as escrituras, fazendo-a prometer não perder 

aqueles papéis.  

 Ao retornar ao seu quarto, Emily assustou-se com a visão de um guarda abaixo de sua 

janela. Os dois conversaram e Antonio, nome dado a esse personagem, mencionou as 

estranhas aparições que amedrontavam os vigias e os outros soldados do Castelo. Após a 

rápida conversa que tiveram e que deixou Emily absorta em pensamentos, Annette adentrou o 

quarto da jovem, desesperada avisando-a que sua tia estava morrendo. Signor Montoni não foi 

avisado da ocorrência até o dia seguinte e não demonstrou remorso por suas ações terem 

contribuído para a debilitação do estado de saúde da esposa, tampouco lamentou a sua perda; 

o seu maior incômodo era o fato de não ter conseguido convencê-la a assinar os papéis. Já 

Emily, lastimava o destino infeliz da tia, o que a fazia esquecer de tudo o que ocorrera entre 

as duas. 

Com a mente profundamente impressionada com o infeliz destino desta, ela 

esqueceu todos os seus defeitos, sua conduta injusta e imperiosa para consigo 

mesma; e lembrando apenas de seus sofrimentos, pensava nela somente com terna 

compaixão. Às vezes, no entanto, ela não conseguia evitar meditar sobre a estranha 

paixão que se provou tão fatal para sua tia, e a envolvera em um labirinto de 

infortúnios do qual não via como escapar - o casamento com Montoni. Mas quando 

ela considerou esta circunstância, foi mais em tristeza do que em raiva, mais com o 

propósito de indulgência em lamentação do que em reprovação.
112

 

A jovem chegou até mesmo a pensar que Montoni não ofereceria um funeral digno para a tia, 

mas passados dois dias do falecimento, ele informou que a mulher seria enterrada à noite. 

Madame Montoni, que em sua vida orgulhava-se de ser uma pessoa com amigos e desejava 

influência na sociedade, teve apenas a presença de Emily e Annette em uma simples 

cerimônia organizada com um frei em uma capela em ruinas adjacente ao castelo. Vários dias 
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Tradução minha. Her mind deeply impressed with the unhappy fate of this object, she forgot all her faults, her 

unjust and imperious conduct to herself; and remembering only her sufferings, thought of her only with tender 

compassion. Sometimes, however, she could not avoid musing upon the strange infatuation that had proved so 

fatal to her aunt, and had involved herself in a labyrinth of misfortune from which she saw no means of 

escaping—the marriage with Montoni. But when she considered this circumstance, it was more in sorrow than in 

anger, more for the purpose of indulging lamentation, than reproach. 
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após os ritos, Emily planejava novamente conversar com Montoni sobre o seu retorno para a 

França, mas ainda não possuía coragem em si para encontrar com um homem que agira de 

forma tão ofensiva com alguém de sua família. Não foi preciso, no entanto, que ela se 

decidisse, já que Montoni solicitou uma reunião a fim de que discutissem novamente a 

assinatura dos papéis de transferência de sua falecida esposa.  

“Eu, como marido da falecida Signora Montoni,” ele acrescentou, “sou o herdeiro 

de tudo o que ela possuía; as propriedades, portanto, que ela recusou a mim em sua 

vida, não podem mais serem negadas; e, para o seu próprio bem, eu vou 

desenganá-la sobre as tolas afirmações que ela lhe fez enquanto eu ouvia - que 

essas propriedades seriam suas se ela morresse sem entregá-las a mim. Ela sabia 

naquele momento que não tinha o poder de tirá-las de mim depois de sua morte; e 

acho que você tem mais bom senso do que provocar meu ressentimento 

apresentando uma reivindicação injusta. Não tenho o hábito de lisonjear e, 

portanto, você receberá com sinceridade os elogios que eu ofereço, quando digo 

que você possui uma compreensão superior à do seu sexo; e que você não tem 

nenhuma dessas fraquezas desprezíveis que freqüentemente marcam o caráter 

feminino, como a avareza e o amor ao poder, o que faz com que as mulheres 

tenham prazer em contradizer e provocar quando não podem vencer. Se eu entendo 

sua disposição e sua mente, você despreza soberanamente essas falhas comuns de 

seu sexo."
113

 

Neste trecho, é possível ver novamente o discurso sexista de Montoni e como ele o utiliza 

estrategicamente de maneira a tentar manipular e convencer a personagem principal a abdicar 

de suas posses de acordo com os interesses dele. Esse discurso do Montoni é um artifício 

utilizado por Ann Radcliffe para exemplificar a manifestação de poder do personagem, que 

também faz uso de outras formas autoritárias quando lida com personagens masculinos, já que 
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Tradução minha. “I, as the husband of the late Signora Montoni,” he added, “am the heir of all she possessed; 

the estates, therefore, which she refused to me in her lifetime, can no longer be withheld, and, for your own sake, 

I would undeceive you especting a foolish assertion she once made to you in my hearing—that these estates 

would be yours, if she died without resigning them to me. She knew at that moment she had no power to 

withhold them from me after her decease; and I think you have more sense than to provoke my resentment by 

advancing an unjust claim. I am not in the habit of flattering, and you will therefore receive as sincere the praise 

I bestow, when I say that you possess an understanding superior to that of your sex; and that you have none of 

those contemptible foibles that frequently mark the female character—such as avarice and the love of power, 

which latter makes women delight to contradict and to tease when they cannot conquer. If I understand your 

disposition and your mind, you hold in sovereign contempt these common failings of your sex.” 
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é retratado como uma pessoa que tenta se sobressair de toda e qualquer situação, sempre 

tentando levar alguma vantagem e se fazer respeitar mesmo que para isso tenha que usar de 

modos não convencionais. No entanto, ao se referir a personagens femininas, Montoni utiliza 

discursos que as subjulga e inferioza, muitas vezes empregando frases de cunho sexista. No 

excerto em questão, há uma tentativa de elevar o caráter de Emily em detrimento das demais 

mulheres; percebendo as reais intenções de Montoni, Emily nega o pedido e se recusa a 

assinar os papéis por ele solicitados, afirmando estar ciente dos seus direitos e que não cederia 

a opressões por ele impostas. Montoni tenta persuadí-la, mas logo desiste e então volta a 

ameaçá-la:  

"Eu me enganei em minha opinião sobre você, ao que parece," retorquiu Montoni 

novamente. “Você fala com ousadia e presunção sobre um assunto que não 

compreende. Pela primeira vez, estou disposto a perdoar a presunção da 

ignorância; a fraqueza do seu sexo, também, da qual, ao que parece, você não está 

isento, exige alguma concessão; mas se você persistir neste esforço, você tem tudo 

a temer da minha justiça. ” [...] “Você fala como uma heroína”, disse Montoni com 

desdém; "Vamos ver se você pode sofrer como uma." 
114

 

É a partir desse ponto que os terrores de Emily se tornam cada vez mais frequentes, assim 

como a misoginia de Montoni se faz cada vez mais constante. Ao voltar para o seu quarto, 

Emily ouve do terraço risadas que a informam da chegada de convidados, entre eles três 

damas,  entre as quais estava a Signora Livona, acompanhadas de dois senhores também de 

Veneza. A circunstância do evento social era, para Emily, bastante inadequada, dado o recente 

falecimento de sua tia, o que levantou certas suspeitas a respeito das relações entre os 

convidados. A jovem ainda tentou se aventurar pelo castelo em uma vã tentativa de 

compreender se as damas haviam sido sequestradas e trazidas para o castelo, mas, 

posteriormente, descobriu que Livona, que fora apresentada como uma amiga à então 

Madame Montoni, era na verdade uma antiga amante do Signor, com quem ele voltara agora a 

se reunir. Ao retornar ao seu quarto, Emily descobriu que parte das punições que lhe seriam 

impostas era não estar mais sob a proteção do dono do castelo, já que um dos soldados que 
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Tradução minha. “I have been mistaken in my opinion of you, it appears,” rejoined Montoni sternly. “You 

speak boldly, and presumptuously, upon a subject which you do not understand. For once, I am willing to 

pardon the conceit of ignorance; the weakness of your sex, too, from which, it seems, you are not exempt, claims 

some allowance; but if you persist in this strain—you have everything to fear from my justice.” [...] “You speak 

like a heroine,” said Montoni contemptuously; “we shall see whether you can suffer like one.” 
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fazia companhia a Montoni na fatídica reunião pela manhã, a agarrou no corredor tentando 

beijá-la. Conseguindo desvencilhar-se, a jovem correu para o seu quarto, trancando a porta e 

bloqueando a entrada do terraço, ciente de que o ataque tratava-se de um plano de Montoni 

para fazê-la ceder aos seus interesses. Annette só retornou no dia seguinte, já que Ludovico, 

temendo pela segurança dela diante dos excessos dos convidados com a bebida, trancou-a 

novamente no quarto dos empregados. 

 Já Conde Morano, ao retornar para Veneza, fora preso por ordem do Senado e trancafiado 

em um local de difícil acesso para que pudessem investigar suas ações sem a interferência de 

seus aliados. A denúncia partira de Montoni que, mesmo não conseguindo associar Morano 

ao episódio da taça envenada, decidiu utilizar-se de outros meios para se vingar da invasão em 

sua residência e da acusação ao seu caráter. Encarregando uma pessoa de sua confiança, ele 

depositou uma carta com uma denunzie secrete, uma denúncia secreta, em uma bocca di 

leone, boca de leão, que era um mecanismo fincado nas paredes do Palácio Ducal, também 

conhecido como Palácio dos Doge, e que também estavam presentes em outros locais de 

Veneza, e que serviam para recolher cartas destinadas aos órgãos superiores informando 

algum tipo de violação da lei, questionamentos sobre sáude pública e sobre a segurança, ou 

então, algum tipo de conspiração contra o Estado. Ao escrever esse trecho, Ann Radcliffe 

comete um equívoco que favorece as artimanhas de Montoni: 

Ele contratou uma pessoa em quem acreditava poder confiar para entregar uma 

carta de acusação no denunzie secrete, ou bocas de leões, que são fixadas em uma 

galeria do Palácio do doge, como receptáculos de informações anônimas sobre 

pessoas que podem estar insatisfeitas com o Estado. Como, nessas ocasiões, o 

acusador não é confrontado com o acusado, um homem pode falsamente acusar seu 

inimigo e realizar uma vingança injusta, sem medo de punição ou detecção. [...] Na 

carta que ele havia escrito como instrumento de sua vingança, ele acusou Morano 

de projetos contra o estado, que ele tentou provar, com toda a plausível 

simplicidade de que era mestre; e o Senado, de quem havia a suspeita, na época, 

quase igual a uma prova, prendeu o conde em conseqüência desta acusação; e, sem 

sequer explicar a ele seu crime, jogou-o em uma daquelas prisões secretas que 
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eram o terror dos venezianos, e em que muitas vezes as pessoas adoeciam e às 

vezes morriam sem serem descobertas por seus amigos. 
115

 

O historiador Filippo de Vivo, que possui um estudo sobre o sistema político de Veneza, 

comentou que as denúncias anônimas só eram admitidas quando feitas ao Estado. No caso de 

uma acusação realizada a um indivíduo, como a do personagem de Signor Montoni ao Conde  

Morano, devia ser assinada para dar credibilidade a imputação. 
116

 Em seu livro Information 

and Communication in Venice - Rethinking Early Modern Politics, Vivo explica que o 

sistema político em Veneza vigente desde 1539 era de molde inquisitorial, sendo uma das 

principais tarefas dos Inquisitores do Estado conter os vazamentos de informações 
117

, o que 

explica a forma como o personagem de Radcliffe foi preso e como a autora aproveitou-se do 

autoritarismo desse sistema para causar um tom de ameaça à vida de Morano e realçar o 

caráter vingativo de Montoni. No entanto, é importante mencionar que, ainda que as leis 

venezianas possam indicar um sistema rígido de supervisionamento, com denúncias assinadas 

por um ou mais indivíduos, é plenamente possível que um processo possa ter transcorrido de 

maneira divergente do que fora estipulado, já que nem sempre as leis são aplicadas da forma 

como são descritas. Objetiva-se aqui apenas destacar a intencionalidade da autora em exaltar a 

vilania de seu personagem, ao mesmo tempo em que demonstra utilizar-se das informações a 

respeito do contexto do período para causar um tom assustador ao leitor, o que pode denotar 

um desconhecimento da região ou uma leitura enviesada. 

Em determinado momento, o castelo de Udolpho é invadido, o que explica a 

movimentação dos mercenários reunidos por Montoni. Carlo rapidamente organiza a retirada 
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de Emily da habitação enviando-a para um chalé em meio à floresta, pertencente a um  

camponês da confiança de seu senhor. Quando o conflito se encerrou, Emily retornou ao 

castelo e foi recebida novamente por Carlo, e solicitou-lhe os serviços de Annette; Montoni e 

seus companheiros, Verezzi e Bertolini, festejavam a vitória e, entre suas conversas, Emily 

ouviu quando citaram o seu nome. Os convidados questionavam Montoni quanto à presença 

da jovem, cientes de que ela já havia retornado ao castelo, e ele, para desvencilhar-se das 

perguntas, informou que ela provavelmente já estaria em seu quarto. Os homens partiram ao 

seu alcance e Emily escondeu-se na galeria dos quadros, apavorada com o que poderia lhe 

acontecer caso fosse capturada por um deles, já que Montoni admitira a perseguição e 

inclusive indicara o local onde eles provavelmente a encontrariam. Emily foi salva por 

Annette e Ludovico, e o rapaz prometeu passar a noite ao lado do quarto em que elas estariam 

para que as duas não fossem surpreendidas durante a madrugada pelos homem embriagados.  

Diante dessas ameaças à sua honra e segurança, tornou-se impossível para Emily manter a 

promessa de não assinar os documentos. Ao ser questionada por Montoni dos motivos para 

não estar em seu quarto no momento em que Verezzi e Bertolini a procuraram, assim como 

solicitada a assinar novamente os papéis, a jovem o fez solicitando em troca a sua imediata 

partida para a França. No entanto, ao ter os papéis assinados, o Signor recusou-se a permitir a 

viagem de Emily, afirmando que só a libertaria quando tomasse a devida posse das terras. 

Enquanto prisioneira de Montoni, Emily vivenciava seus momentos de melancolia e 

partilhava experiências até então sobrenaturais com os outros indivíduos do castelo, como por 

exemplo a inexplicável música da região de Gasconha que todos ouviam e não sabiam 

determinar de qual local parecia soar. Ao conversar com Annette sobre tal canção francesa, a 

jovem compartilhou a sua esperança de que de alguma forma Valancourt pudesse ser o autor 

da voz; a criada lhe confidenciou que Ludovico conhecia um cavalheiro francês que fora 

capturado e feito prisioneiro no castelo de Udolpho e que, provavelmente, poderia ser o 

responsável pela cantoria. Empolgada com a possibilidade de rever uma pessoa que lhe era 

querida, ainda mais em um momento de aflição, Emily planeja com Ludovico e Annette uma 

forma de encontrar o tal francês no corredor de seu quarto, já que o empregado possuía 

conexões com o guarda responsável pela cela dos prisioneiros. 

O encontro, no entanto, não ocorreu da maneira como a jovem esperava. O cavalheiro 

francês não era Valancourt, mas sim um rapaz chamado Du Pont, também da região de 

Gasconha, que não apenas conhecia Emily, mas que era secretamente apaixonado por ela há 
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muito tempo. Em meio à conversa dos dois e à declaração de amor, ele confessou ter 

caminhado muitas vezes pela residência em La Vallée, onde visitou a cabine de pesca de St. 

Aubert para tocar o alaúde de Emily na esperança de algum dia encontrá-la e, inclusive, 

tomou para si a pulseira de Madame St. Aubert com o retrato da jovem que considerava como 

um tesouro. Suplicando desculpas pelo seu comportamento, ele solicitou que Emily o 

permitisse continuar com o retrato ciente de que ela não retribuiria os seus sentimentos diante 

de sua surpresa com a confissão. A jovem acatou ao pedido quando, inesperadamente, 

Ludovico apareceu correndo informando que o portão principal do castelo havia sido aberto 

para um grupo que chegara das montanhas, propondo uma fuga. Du Pont, que admitiu ter 

feito amizade com os guardas responsáveis pela celas em seu tempo como prisioneiro, o que 

teria lhe garantido certas regalias, conhecia as passagens secretas do castelo – o que 

posteriormente explicaria as estranhas aparições e as vozes nos corredores que os demais 

soldados e habitantes do castelo, desaviados, não conseguiam compreender. Assim, ele 

encaminhou Annette, Emily e Ludovico em segurança para fora dos portões de Udolpho, 

tomando um caminho da floresta a cavalo. 

A preocupação com o dinheiro da fuga rapidamente foi resolvida com uma bolsa que 

Ludovico encontrou em um dos cavalos que pertencia a um mercenário contratado por 

Montoni. Era o suficiente para que o grupo se dirigisse novamente à França, onde Emily 

pretendia retornar ao monastério de Santa Clara, local em que também abrigava o túmulo de 

seu pai; já Du Pont voltaria ao seu regimento. As circunstâncias envolvendo a captura de Du 

Pont relacionavam-se aos serviços prestados por ele à França: em uma missão, ele e seu grupo 

foram derrotados pelo bando de Montoni e feitos prisioneiros no castelo e, coincidentemente, 

seu malfeitor tratava-se justamente do homem que havia se casado com a tia da única mulher 

que ele amara em toda sua vida. 

 Em Languedoc, para onde eles se dirigiam, Francis Beauveau, o então Conde De Villefort, 

havia tomado posse desde 1584, ano da morte de St. Aubert, da propriedade do Marquês de 

Villeroi, uma edificação chamada Chateau-le-Blanc na costa do Mediterrâneo. Esse conde 

possuia um casal de filhos de um casamento anterior: o rapaz chamava-se Henri, com vinte 

anos de idade, e estava no serviço militar; e a moça era Blanche, com dezessete anos, e que 

estava confinada em um convento por influência de sua madrasta. Os motivos para o 

confinamento de Blanche demonstram novamente um conflito envolvendo as personagens 

femininas: 
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A presente condessa, que não tinha habilidade suficiente nem inclinação para 

supervisionar a educação de sua enteada, aconselhou esta etapa; e o medo da beleza 

superior desde então a incitou a empregar todas as artes que pudessem prevalecer 

no conde para prolongar o período de reclusão de Blanche; foi, portanto, com 

extrema mortificação que ela agora compreendeu que ele não se submeteria mais a 

esse assunto; no entanto, deu a ela algum consolo considerar que, embora Lady 

Blanche emergisse do convento, as sombras do país por algum tempo esconderiam 

sua beleza dos olhos do público.
118

 

Há não apenas a problemática da imputação da maternidade e da responsabilidade da 

educação de uma jovem, que a personagem da condessa recusa apelando ao marido para o 

confinamento da enteada, como também a questão da suposta preocupação com a beleza e a 

apresentação de Blanche à sociedade quando esta retornar do convento. A chegada da família 

à Chateau-le-Blanc é descrita como um pouco caótica, já que se tratava de um local 

abandonado por muitos anos. A Condessa, habituada a uma vida animada em Paris, sentiu-se 

enojada com o aspecto deteriorado do castelo; Henri, que também aventurava-se pelas noites 

da cidade francesa, acompanhava os sentimentos de sua madrasta. Já Blanche, por outro lado, 

vivera tantos anos confinada contra a sua própria vontade, que a oportunidade de viver em 

outro local causava-lhe grande excitação. A governanta responsável pela manutenção do 

castelo chamava-se Dorothee e seus serviços eram prestados à família do conde desde a época 

em que Marquês de Villeroi residira na propriedade. 

Meses se passaram enquanto a família buscava se instalar e se habituar ao novo ambiente. 

Em determinado momento, durante um passeio em uma embarcação no mar do Mediterrâneo, 

uma tempestade que rapidamente se formou obrigou o conde e seus familiares a se abrigarem 

no monastério de Santa Clara. Coincidentemente, outro barco se aproximava e logo os 

marinheiros ancoraram na baia, de onde saíram os tripulantes e, entre eles, o grupo que partira 

da Itália: Annette, Ludovico, Du Pont e Emily. O Conde De Villefort ofereceu sua 

hospitalidade aos quatro, principalmente após reconhecer Du Pont, com quem já possuía 
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Tradução minha. The present countess, who had neither sufficient ability nor inclination to superintend the 

education of her daughter-in-law, had advised this step; and the dread of superior beauty had since urged her to 

employ every art that might prevail on the count to prolong the period of Blanche’s seclusion; it was therefore 

with extreme mortification that she now understood he would no longer submit on this subject; yet it afforded 

her some consolation to consider that, though the Lady Blanche would emerge from the convent, the shades of 

the country would for some time veil her beauty from the public eye. 
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contato há algum tempo; Annette divertiu-se narrando os terrores pelos quais o grupo passou 

no castelo de Udolpho, enquanto quase que imediamente Blanche se afeiçoou a Emily, devido 

à proximidade da idade das duas. Devido a essa estima, Blanche solicita ao seu pai que 

estendesse o convite de permanência à Emily, já que Du Pont partiria em breve para o seu 

regimento. Quanto ao comportamento de Annette e seu fascínio pelo sobrenatural e pelo 

inexplicável, ele ressoava também em Dorothee, que tendo acompanhado o falecimento de 

sua antiga senhora, Lady do castelo, acreditava existirem razões para temer a habitação. 

 Aproveitando sua permanência no castelo, Emily escreveu duas cartas: uma endereçada 

ao Monsieur Quesnel, relatando o seu paradeiro e o que lhe ocorreu desde a sua partida do 

castelo de Udolpho; e outra para Valancourt, informando a sua chegada à França, sendo que 

esta fora endereçada à base do irmão dele, já que não sabia como localizá-lo. Seu tio lhe 

respondeu sem delongas, ainda a repreendendo por não ter se casado com o Conde Morano; 

ele também lhe informava sobre o aluguel de La Vallée, que quase se expirava, e a 

aconselhava a permanecer no convento. Quesnel também dava por certo que os negócios que 

St. Aubert havia perdido seriam recuperados e que ela teria uma fortuna para receber, o que a 

tranquilizou momentaneamente. Quanto a Valancourt, Emily não recebeu nenhuma resposta. 

A jovem só foi reencontrá-lo na festa da colheita dos vinhedos, o mesmo festival em que 

no ano anterior St. Aubert, ela e o rapaz haviam chegado à região de Chateau-le-Blanc. Ele 

estava na companhia de Henry, de quem era um conhecido de Paris. Emily percebeu, de 

imediato, as mudanças na fisionomia do rapaz, que possuía agora um semblante mais 

angustiado. Enquanto conversavam, ele questionou sobre o destino de Madame e Signor 

Montoni, e ouviu Emily narrar os acontecimentos em Udolpho e como ela se agarrou à 

memória afetiva do compromisso firmado anteriormente para manter-se firme diante dos 

abusos que lhe foram inflingidos. Consternado pelo depoimento da jovem e envergonhado por 

suas ações, Valancourt confessou não ser mais o mesmo: 

"Eu não sou digno de você, Emily," disse ele; "Eu não sou digno de você"; - 

palavras as quais, por sua maneira de proferir, deixaram Emily mais chocada do 

que com seu significado. Ela fixou nele um olhar pesaroso e indagador. "Não olhe 

assim para mim," virando-se e apertando sua mão: "Não suporto esses olhares."
119
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Tradução minha. “I am unworthy of you, Emily,” said he; “I am unworthy of you”;—words by his manner of 
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 Sem compreender, a jovem tentou indagá-lo a respeito do significado de suas palavras, 

mas foi interrompida por Conde De Villefort, que também estava presente na festividade e, ao 

perceber o encantamento da jovem pelo rapaz, rapidamente interferiu. Como Emily estava 

hospedada no castelo do conde, ela retornou com a família para o local; já Valancourt não 

recebeu a mesma hospitalidade, o que se explica na conversa que o nobre teria com a jovem 

na manhã seguinte. Ao encontrar Emily passeando por uma trilha, Villefort questionou sobre 

as conexões dela com o rapaz em questão e ela lhe informou a respeito da viagem que fez 

com o seu pai quando este estava doente, o que fez com que ela e St. Aubert conhecessem o 

rapaz. O Conde então relata que conheceu Valancourt em Paris, onde parecia ser um jovem de 

grande estima, mas que logo se desapontou com o seu caráter devido às companhias e ao seu 

comportamento. Ele revela para Emily o vício de Valancourt pelos jogos e como o rapaz 

arruinou-se perdendo grandes somas em mesas de apostas; as prisões em decorrência de tal 

comportamento e como ouviu falar que ele estava vivendo em uma relação clandestina com 

uma condessa Parisiense, a quem devia favores por soltá-lo de uma dessas detenções. Tudo 

isso fez com que Villefort tentasse a todo custo afastar o seu filho Henry da companhia do 

jovem, de quem tentava agora orientar Emily a se distanciar. A reação da jovem foi desmaiar 

de desesperança. Ao acordar, viu-se nos braços de Valancourt, a quem o conde olhava com 

severidade, tentando afastar. Percebendo que fora delatado, o rapaz se afastou e permitiu que 

a jovem recebesse os cuidados do conde, indignando-se depois quando ela lhe informou que 

só o receberia em visita caso Villefort admitisse sua presença em Chateau-le-Blanc. A agonia 

dos dois, no entanto, durou pouco, já que Emily solicitou ao conde uma entrevista com 

Valancourt. Na ocasião, a jovem decidiu encerrar definitivamente suas conexões com o rapaz, 

comunicando que o motivo era a conduta imprópria que ele teve enquanto esteve afastado 

dela. Ele ainda tentou implorar por um perdão, apelando para a consideração da jovem, mas 

não obteve sucesso. 

 

3.2 Volume IV 

Quanto a Montoni, que fizera de tudo para manter Emily trancafiada no castelo para que 

ela assinasse os tais papéis de transferência de propriedade, passado o momento da fuga da 

                                                                                                                                                         

 

uttering which Emily was then more shocked than by their import. She fixed on him a mournful and inquiring 

eye. “Do not look thus on me,” said he, turning away, and pressing her hand: “I cannot bear those looks.” 
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jovem e de seus criados, perdeu o seu espírito vingativo e o seu interesse pela residência em 

Toulouse. Ele e seus companheiros consideraram mais atrativos os negócios dos quais faziam 

parte em Veneza, e suas tropas de mercenários acabaram se envolvendo em tramas que 

chamaram a atenção do Senado que, após organizar um processo investigativo, conseguiram 

capturá-lo junto a Orsino, então envolvido em um assassinato. A delação de Orsino foi 

orquestrada por Conde Morano, que só então conseguiu garantir a própria liberdade. Mais 

tarde, atráves de Monsieur Quesnel, os demais personagens do livro são comunicados da 

morte de Montoni por ser considerado uma ameaça ao Senado; Orsino também é assassinado, 

porém atráves da roda de despedaçamento, uma prática de tortura utilizada por sistemas 

inquisitoriais. As propriedades de Madame Montoni retornam, portanto, para Emily, sendo 

direito dela reinvindicá-las.  

De volta a Chateau-le-Blanc, Dorothee, a pedido de Emily, resolveu contar o segredo a 

respeito do falecimento da Marquesa de Villeroi. Havia uma semelhança entre essa Lady e 

Emily, o que certamente foi um dos motivos que convenceu a governanta a narrar aquilo que 

sabia. O casamento entre a Marquesa e o Marquês de Villeroi fora ordenado pelo pai da 

jovem em razão do dinheiro que o rapaz possuía; no entanto, era de conhecimento do noivo 

que ela estava apaixonada por outra pessoa. Ao questionar o nome do outro envolvido, já que 

St. Aubert havia insistido em ser sepultado no mesmo local que a Marquesa e Emily 

suspeitava da real intenção do pedido, Dorothee não soube responder. Após o casamento, o 

homem jamais fora citado e a jovem dedicara-se completamente ao seu esposo, que ainda 

assim a tratava com desconfiança. Ela foi tomada por uma doença repentina e severa e, no dia 

de seu falecimento, apenas Dorothee e o médico foram os únicos além do Marquês a verem o 

seu corpo, já que, segundo a governanta, uma estranha cor escura espalhava-se por toda a sua 

face. O médico, suspeitou do incidente, mas partiu sem levantar testemunho contra o 

Marquês; já Dorothee guardou o segredo consigo até a chegada de Emily temendo ofender o 

Marquês e também o Conde. Desejando ver o retrato da Lady, Emily solicitou que Dorothee a 

acompanhasse até os aposentos da falecida, onde permaneciam trancados os seus pertences. 

Ao entrarem em busca da pintura, algo estranho ocorreu: a governanta relembrou o 

sentimento do luto e, simultaneamente, ambas viram um rosto humano surgir na mortalha que 

ainda estava presente no quarto. No decorrer dos dias, outros incomuns incidentes também 

ocorreram, como barulhos inexplicáveis vindos do mesmo corredor onde se localizava o 

quarto da Marquesa, além de uma canção que todos ouviam dentro e fora do castelo. 
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O Conde De Villefort prometeu averiguar os acontecimentos e Ludovico se prontificou a 

passar uma noite no quarto da antiga Lady a fim de observar qualquer ocorrência fora do 

comum. No dia seguinte, no entanto, ele não fora encontrado, e não havia qualquer sinal de 

luta corporal ou qualquer coisa que indicasse o motivo de seu desaparecimento. Enquanto tais 

eventos ocorriam, estavam hospedados em Chateau-le-Blanc, o Barão de Saint Foix, que era 

um amigo do conde, e seu filho, St. Foix, que havia solicitado a mão de Blanche em 

casamento. O desaparecimento de Ludovico despertara no Barão um temor extremo a 

supertições, o que atiçou ainda mais a imaginação dos criados que também estavam 

apavorados. Já Emily, que passara por ocorrências espantosas semelhantes em Udolpho para 

posteriormente descobrir que estas possuíam uma explicação, resolveu procurar o retiro 

espiritual do mosteiro de Santa Clara, já que encontrava-se ainda abatida pelo rompimento 

com Valancourt. 

Ao chegar ao convento, Emily indagou às freiras sobre o paradeiro do Marquês de Villeroi 

e com isso descobriu que ele havia partido de Chateau-le-Blanc há muitos anos devido a um 

suposto crime cometido, mas que o assunto não era permitido no monastério; a conversa 

chamou a atenção de uma freira conhecida como irmã Agnes, que reconheceu o nome de 

Villeroi e prontificou-se a falar a seu respeito. O comportamento desta irmã não passou 

despercebido e, em uma tentativa de silenciamento, irmã Frances disse que tratava-se de uma 

manifestação de demência de Agnes, não de um verdadeiro testemunho, portanto a opinião 

dela sobre o caso não deveria ser creditada. Frances também foi a responsável por contar a 

Emily sobre o passado de irmã Agnes. Enquanto as outras freiras dormiam, certas de que não 

seriam incomodadas durante a conversa, Frances relatou para a jovem o que sabia: 

“Irmã Agnes”, resumiu a freira, “é de uma família nobre, como a dignidade de 

seu ar já deve ter informado você; mas não vou desonrar seu nome tanto quanto 

revelá-lo. O amor foi a causa de seu crime e de sua loucura. Ela era amada por um 

cavalheiro da fortuna inferior; e seu pai, como eu ouvi, dando-a a um nobre de 

quem ela não gostava, uma paixão mal governada se provou sua destruição. Toda 

obrigação de virtude e dever foi esquecida, e ela profanou seus votos matrimoniais; 

mas sua culpa foi logo detectada e teria caído em um sacrifício como vingança de 

seu marido, se seu pai não tivesse planejado tirá-la de seu poder. Por quais meios 

ele fez isso, eu nunca pude descobrir; mas ele a escondeu neste convento, onde 

mais tarde ele a convenceu a adotar o véu, enquanto um rumor circulava no mundo 

de que ela estava morta; e o pai, para salvar sua filha, apoiou o boato, e empregou 
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meios que induziram o marido a acreditar que ela havia se tornado vítima de seu 

ciúme."
120

 

Irmã Frances admitiu para Emily que não estava presente no momento em que Agnes fora 

admitida no convento, portanto nem mesmo os detalhes dos votos da freira foram por ela 

acompanhados. A história que sabia lhe fora contada de alguma forma e ela atribuía os danos 

à saúde mental de sua irmã de clausura aos excessos de sua vida fora do convento. Alguns 

dias se passaram sem que Emily tivesse notícias do Conde e de sua família. Quando ele a 

visitou foi para lhe informar que havia decidido acompanhar o Barão St. Foix até o seu 

castelo, devido aos problemas ocorridos com a situação sobrenatual que ainda enfrentavam no 

castelo. 

 A jovem seguiu para Toulouse a pedido de M. Quesnel, acompanhada de Annette, que 

ainda sofria pelo sumiço de Ludovico, e por um criado do conde. A chegada à antiga 

residência de Madame Montoni causou sentimentos conflituosos em Emily, que lembrava 

saudosamente e com tristeza dos últimos momentos de sua tia naquele local, assim como da 

despedida de Valancourt, com quem naquela ocasião ainda pretendia se relacionar. Os 

vizinhos a acolheram, curiosos para obter notícias sobre o falecimento repentino de Madame; 

e um intruso foi avistado próximo ao jardim durante a noite, onde Jean, o jardineiro, temendo 

que fosse um ladrão, atirou para impedir a invasão. Emily, temendo que pudesse ser 

Valancourt, que costumava rondar a casa em tentativas furtivas de encontrá-la, desesperou-se 

com a notícia trazida por Annette, adoecendo de ansiedade: foi acometida por uma febre leve 

e o médico prescreveu ar, exercícios leves e entretenimento. M. Quesnel a informou que ela 

poderia retornar a La Vallée, que não estava mais alugada, e Emily partiu alguns dias depois, 

temerosa dos sentimentos que poderiam lhe acometer. A primeira pessoa a recebê-la foi M. 

Barreaux, o vizinho botânico, que a visitou para conversar sobre os tempos antigos e saber a 
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Tradução minha. “Sister Agnes,” resumed the nun, “is of a noble family, as the dignity of her air must already 

have informed you; but I will not dishonour their name so much as to reveal it. Love was the occasion of her 

crime and of her madness. She was beloved by a gentleman of inferior fortune; and her father, as I have heard, 

bestowing her on a nobleman whom she disliked, an ill-governed passion proved her destruction. Every 

obligation of virtue and of duty was forgotten, and she profaned her marriage-vows; but her guilt was soon 

detected, and she would have fallen a sacrifice to the vengeance of her husband, had not her father contrived to 

convey her from his power. By what means he did this, I never could learn; but he secreted her in this convent, 

where he afterwards prevailed with her to take the veil, while a report was circulated in the world that she was 

dead; and the father, to save his daughter, assisted the rumour, and employed such means as induced her 

husband to believe she had become a victim to his jealousy.” 
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respeito das novidades. Em seguida, Emily seguiu em visita para o novo lar de Theresa, a 

antiga governanta de sua família que fora demitida por Quesnel. 

Durante a visita, Emily descobriu que a casa alugada onde Theresa residia provinha do 

dinheiro de Valancourt e a governanta possuía uma enorme estima pelo rapaz. Theresa relatou 

as visitas dele durante o tempo em que a jovem esteve hospedada na casa de sua tia, contando 

em detalhes as perguntas a respeito da vida dela, o tempo que ele passava manuseando os 

livros e os instrumentos musicais de Emily e como, para Theresa, era evidente o quanto os 

dois estavam apaixonados. Ela então menciona que não o via há algum tempo e que o aluguel 

da casa não fora pago como de costume, o que aumentou ainda mais as suspeitas de Emily 

sobre ser Valancourt o invasor da propriedade em Toulouse que recebera um tiro de seu 

jardineiro. Para não levantar suspeitas de seu envolvimento, ela pediu à Theresa para solicitar 

que alguém de sua confiança pudesse procurar informações sobre o rapaz. 

Enquanto isso, Blanche, o Conde de Villefort, o Barão e seu filho, M. St. Foix, rumavam 

em direção à La Vallée para uma visita a Emily quando foram surpreendidos por um grupo de 

bandidos que tentaram roubá-los, amendrontando-os com ameaças de assassinato. Ocorreu 

uma luta corporal envolvendo o jovem Sr. Foix, que acabou se machucando, para salvar 

Blanche, e Ludovico retornou neste exato momento para ajudar o grupo. Ao chegar em La 

Vallée e relatar a Emily o ocorrido, já que Blanche, seu pai e o barão ficaram em um chalé 

aguardando a recuperação do rapaz acidentado, Ludovico, que assustou Annette com o seu 

assombroso retorno, esclareceu que o quarto da Marquesa de Villeroi possuía uma entrada 

secreta que era utilizada por piratas espanhóis que faziam uso do aposento como depósito – o 

que explicava as estranhas ocorrências presenciadas pelos moradores em Chateau-le-Blanc. 

Ludovico teria seguido esses piratas até a ilha em que eles se escondiam e os observou 

arquitetar todos os seus planos, escolhendo a melhor forma de agir, o que ocorreu diante da 

ameça ao grupo do conde. 

Quanto a Emily, que ainda estava bastante abalada sobre a suspeita do acidente de 

Valancourt, retornou à casa de Theresa e descobriu que o homem que invadiu a residência em 

Toulouse realmente fora ele e que havia a grande suspeita de seu desaparecimento, já que 

ninguém sabia a seu respeito. Ela e Theresa deram como certo o falecimento do rapaz, o que 

deixou a jovem visivelmente consternada, até que o próprio Valancourt apareceu na 

residência a procura de Theresa para entregar o valor do pagamento do aluguel, o que 

surpreendeu as duas mulheres. Ele estava realmente machucado e a governanta, abandonando 
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a sua discrição, insistiu para que os dois se reconciliassem, mas ainda que estivesse bastante 

emocionada e aliviada em saber que o rapaz estava vivo, Emily decidiu manter o rompimento, 

aferrando-se a sua decisão de não reatar o relacionamento. Desolado, Valancourt partiu da 

casa de Theresa, voltando poucos dias antes de seguir para o seu regimento apenas para 

entregar um anel pedindo para que a governanta o entregasse a Emily. A jovem recusou 

veemente o presente, o que causou espanto em Theresa, que não entendia como duas pessoas 

que se gostavam poderiam não estar juntas independente do ocorrido, acreditando que a 

recusa de Emily fosse apenas pela condição financeira de ambos, que não permitia que ela 

aceitasse a falha dele sem incorrer a um escândalo. 

Após isso, Emily retornou a Chateau-le-Blanc para os preparativos do casamento de 

Blanche. Ao visitar novamente o monastério, a jovem foi informada que uma missa seria 

rezada pela alma de irmã Agnes, que piorara de seu estado de saúde. A madre abadessa 

relatou a Emily que os últimos momentos da freira foram conturbados, com intensos 

episódios de delírio, e que ela solicitara a presença de um confessor e um cavalheiro que 

chegara de Paris. Quando Emily alcançou a porta do quarto para visitá-la, irmã Agnes 

começou a falar energicamente, referindo-se a ela como uma estranha conhecida que teria ido 

ao seu encontro para vingar-se de algum malfeito. Sem compreender o que foi lhe dito, a 

jovem aproximou-se do leito e ouviu com atenção as palavras que lhe foram proferidas. 

Agnes aludia à semelhança entre Emily e a Marquesa de Villeroi, assim como Dorothee já 

havia feito em momentos anteriores; em sua eloquência, solicitou que outra irmã trouxesse 

um retrato da Marquesa que ela guardava em sua coisas para provar aquilo que falava, 

dizendo que tal semelhança só seria possível de existir em parentes muito próximos. Tal 

comentário confundiu ainda mais a jovem, que já suspeitava de algum segredo familiar. 

Quando a irmã trouxe a caixa com suas coisas, Agnes retirou um retrato da Marquesa, que era 

a exata pintura que Emily havia visto nas coisas de seu pai; ela também lhe mostrou um outro 

retrato que Emily reconheceu como o de Signora Laurentini, a  antiga dona do Castelo de 

Udolpho, revelendo em seguida ser ela a mulher que havia desaparecido há vários anos da 

Itália e que acreditavam ter sido assassinada por Signor Montoni. Em um desabafo 

desesperado, ela lamenta os erros de seu passado, comentando o que acreditava ter sido a 

causa de sua ruína: 

"Irmã! cuidado com a primeira indulgência das paixões; cuidado com o primeira! 

Seu curso, se não for verificado, é rápido - sua força é incontrolável - elas nos 

levam não sabemos para onde—, elas nos levam talvez à prática de crimes, pelos 
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quais anos inteiros de oração e penitência não podem expiar! Tal pode ser a força 

de até mesmo uma única paixão, que supera todas as outras, e queima todas as 

outras abordagens do coração. Possuindo-nos como um demônio, nos leva aos atos 

de um demônio, tornando-nos insensíveis à piedade e à consciência. E quando seu 

propósito é alcançado, também como um demônio, ela nos deixa sob a tortura 

daqueles sentimentos que seu poder suspendeu - não aniquilou - para o torturas de 

compaixão, remorso e consciência. Então, despertamos como de um sonho e 

percebemos um novo mundo ao nosso redor : olhamos com espanto e horror, mas a 

ação foi cometida; nem todos os poderes do céu e da terra unidos podem desfazê-lo 

e os espectros da consciência não voarão! O que são riquezas, grandeza, a saúde 

em si, ao luxo de uma consciência pura, a saúde da alma; e quantos sofrimentos de 

pobreza, decepção, desespero - para a angústia de um aflito! Oh! há quanto tempo 

não conheci aquele luxo! Eu acreditava que havia sofrido as dores mais 

agonizantes da natureza humana, no amor, ciúme e desespero, mas essas dores 

eram fáceis em comparação com as dores de consciência que sofri desde então. Eu 

provei também o que foi chamado de doce de vingança, mas foi transitório, 

expirou-se com o objeto que o provocou. Lembre-se, irmã, que as paixões são 

sementes de vícios tanto quanto de virtudes, do qual qualquer um pode brotar, 

conforme são alimentados. Infelizes aqueles que nunca aprenderam a arte de 

governá-las!"
121
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Tradução minha. “Sister! beware of the first indulgence of the passions; beware of the first! Their course, if not 

checked then, is rapid—their force is uncontrollable—they lead us we know not whither—they lead us perhaps to 

the commission of crimes, for which whole years of prayer and penitence cannot atone!—Such may be the force 

of even a single passion, that it overcomes every other, and sears up every other approach to the heart. 

Possessing us like a fiend, it leads us on to the acts of a fiend, making us insensible to pity and to conscience. 

And when its purpose is accomplished, like a fiend it leaves us to the torture of those feelings which its power 

had suspended—not annihilated—to the tortures of compassion, remorse, and conscience. Then, we awaken as 

from a dream, and perceive a new world around us—we gaze in astonishment and horror—but the deed is 

committed; not all the powers of heaven and earth united can undo it—and the spectres of conscience will not 

fly! What are riches—grandeur—health itself, to the luxury of a pure conscience, the health of the soul; —and 

what the sufferings of poverty, disappointment, despair—to the anguish of an afflicted one! Oh! how long is it 

since I knew that luxury! I believed that I had suffered the most agonizing pangs of human nature, in love, 

jealousy, and despair—but these pangs were ease compared with the stings of conscience which I have since 

endured. I tasted too what was called the sweet of revenge—but it was transient, it expired even with the object 

that provoked it. Remember, sister, that the passions are the seeds of vices as well as of virtues, from which 

either may spring, accordingly as they are nurtured. Unhappy they who have never been taught the art to govern 

them!” 
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Laurentini entrou em convulsões e Emily foi obrigada a deixar o quarto, prometendo 

retornar posteriormente para verificar o estado da freira. Perdida em seus pensamentos, a 

jovem passou a noite se  perguntando se seu pai era a pessoa por quem a Marquesa havia se 

apaixonado. Já na manhã seguinte, ela soube através da madre abadessa que irmã Agnes não 

havia resistido e, ao abrirem o testamento, foram reveladas mais informações acerca de seu 

passado. Laurentini di Udolpho era filha única, portanto a herdadeira do Castelo de Udolpho; 

era conhecida em sua juventude por ser uma jovem alegre e espirituosa, com paixões 

desenfreadas, que ganhou a atenção de vários pretendentes, entre eles o Marquês de Villeroi 

em uma viagem que ele realizou pela Itália. Os pais estimulavam o comportarmento da filha, 

ao mesmo tempo que tratavam seus excessos com violência; logo o personagem do Marquês 

descobriu a real personalidade da jovem e desistiu do seu compromisso, sem contudo avisá-la. 

Ele retornou à França e Laurentini aguardou a sua volta, até que notícias do casamento dele 

com uma outra jovem chegaram até ela. Sentindo-se traída e desesperada pela afronta, ela 

fugiu de Udolpho em direção à Languedoc disposta a matar o Marquês. Ao se encontrarem, os 

dois retomaram o caso e ele tornou-a sua amante; Laurentini orquestrou assim a vingança 

contra a Marquesa: contou ao seu amante quem era o rapaz por quem a sua esposa fora 

apaixonada anteriormente, além de convencê-lo a se vingar assassinando-a. Eles 

administraram um veneno lento que, pouco a pouco, arruinou a vida da Marquesa e a dos 

dois, já que ambos também se consumiram pelo remorso do que haviam feito. O Marquês de 

Villeroi esteve prestes a se entregar pelo seu crime, mas desistiu, obrigando Laurentini a 

adotar o véu forçosamente como forma de punição por tê-lo convencido a participar do ato 

criminoso, como se ele mesmo não tivesse responsabilidade pelos seus próprios atos. Ele 

fugiu de Chateau-le-Blanc, envolvendo-se ora em conflitos de guerra, ora nos divertimentos 

da capital, mas nunca mais fora o mesmo. Seu remorso o consumia e ele teve o mesmo 

destino de Laurentini. Quanto à Marquesa, a sua perda foi lamentada também por sua família, 

da qual Emily descobriu que fazia parte. St. Aubert era o irmão da falecida Marquesa e o 

assunto do parentesco das duas nunca foi  mencionado pelo receio que ele tinha de que a 

história do assassinato da irmã pudesse causar traumas à sensibilidade aguçada da jovem 

Emily. Ele fez Madame Cheron prometer não referenciar o assunto na presença da jovem, o 

que explica o motivo pelo qual ela nunca soube da relação. O testamento terminou com 

Laurentini doando o castelo de Udolpho para Emily, como uma forma de reparação pelos 

danos causados a Marquesa. 
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M. Bonnac, que era a pessoa que veio de Paris para se despedir da freira, em uma conversa 

com Du Pont, e posteriormente com o Conde De Villefort, contou sobre as suas conexões 

com Valancourt. Ele disse que o infortúnio do rapaz fora mal interpretado, já que não se 

tratava de uma pessoa que recorria à vícios, mas que fora induzida a erros pelo grupo de 

oficiais de seu próprio regimento. Valancourt fora uma vítima das circunstâncias, mas sempre 

que possível tentava ajudar as outras pessoas e fazer o bem, algo que lhe era próprio, como 

fora a própria situação em que ajudara M. Bonnac a sair de um confinamento. Percebendo que 

incorreram em um falho julgamento de caráter, Du Pont decidiu desistir de seu interesse em 

relacionar-se com Emily, enquanto o Conde, que pretendia estimular o relacionamento dos 

dois, resolveu que contaria para a jovem sobre o que ouviu, convidando então Valancourt para 

a sua residência. O jovem chegou pouco tempo depois surpreendendo Emily, que não sabia 

das intenção de seu amigo conde. Os desentendimentos foram desfeitos e o compromisso de 

Emily e Valancourt foi reatado. Os dois se casaram no mesmo dia em que Blanche e Sr. Foix, 

em Chateau-le-Blanc. 

As propriedades em Toulouse, que pertenceram a Madame Montoni, foram vendidas e 

Emily comprou de M. Quesnel a parte do terreno que era de seu pai, dando um lote para 

Annette como presente de casamento, acomodando-a como governanta e Ludovico como 

mordomo. Já o castelo de Udolpho, que ela herdou de Signora Laurentini, foi doado para a 

esposa de M. Bonnac, a pessoa mais próxima que havia daquela família na Itália. E assim 

terminou a história de Emily, que passou por todos esses percalços para, enfim, retornar a La 

Vallée em segurança. 

  



92 

 

3.3 As personagens femininas de Mysteries of Udolpho 

 

Ao longo da leitura deste livro de Ann Radcliffe, deparamo-nos com conflitos 

envolvendo várias personagens femininas, não apenas Emily St. Aubert. Para dar conta de 

nossa conclusão, destacamos aqui alguns nomes que julgamos ser importantes dentro da 

narrativa da autora: 

 

Personagens femininas Interesses Conflitos 

Madame St. Aubert 

 Interesse pela família e pela 

edução da filha. 

Não se envolve em 

conflitos no decorrer da 

narrativa. 

Emily St. Aubert 

Seguir rigidamente os 

ensinamentos de seu pai para 

que os seus sentimentos não 

dominem a sua razão. 

Seus valores e princípios 

são diferentes dos de 

Cheron./ É aprisionada e 

ameaçada por Montoni./ 

Tentativa de sequestro./ 

Tentativa de abuso./ Sofre 

extorsão da propriedade 

herdada. 

Madame Cheron/Montoni 

Elevar-se socialmente. Valores diferem-se dos de 

sua sobrinha e de seu 

irmão. / Não lhe é 

permitido falar a respeito 

do luto pela morte de sua 

irmã por causa de sua 

sobrinha. / Casamento 

abusivo com Montoni. /  

Acusada de assassinato. / 

Trancada em uma torre 

praticamente até o fim de 

seus dias. 

Madame Clairval 
Manter seu status social 

através de festas e eventos 

Não aprova o casamento 

de Valancourt e Emily, 
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sociais. porém não se envolve 

diretamente. 

Annette 

Seus interesses não são 

manifestados.  

Envolve-se em todos os 

conflitos presentes no 

castelo de Udolpho. 

Blanche Aproveitar a vida após anos de 

confinamento em um 

convento.  

Não gosta de conventos e 

adotou o véu por 

obrigação, já que o pai foi 

convencido pela madrasta 

a enviá-la para a clausura. 

Condessa De Villefort Status social. Não aceitava se 

responsabilizar pela 

educação de sua enteada, 

portanto convenceu o 

esposo a encaminhar a 

filha para um convento; 

também temia que a 

jovem pudesse competir 

com ela quando fosse 

apresentada à sociedade 

devido a beleza. 

Marquesa de Villeroi Interesse pela família/ 

Matrimônio. 

Foi obrigada pelo a casar-

se com o Marquês de 

Villeroi pela conexão 

vantajoso que o 

matrimônio representaria a 

família; e foi assassinada 

pelo próprio marido e pela 

amante dele. 

Irmã Agnes / Signora 

Laurentini 

Status social; Matrimônio. Envolveu-se em um caso 

extraconjulgal com 

Marquês de Villeroi, 

planejou e assassinou a 
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Marquesa. 

 

O livro The Mysteries of Udolpho tem como foco a trajetória da personagem principal 

Emily St. Aubert que, ao perder seus pais, vê-se sob os cuidados de sua tia paterna Madame 

Cheron que, no decorrer da narrativa, casa-se com um homem chamado Signor Montoni que é 

completamente avesso aos princípios com os quais a sua jovem sobrinha fora criada. O 

romance pode ser analisado e interpretado conforme o referencial teórico-metodológico de 

autoras (o) e estudiosas (o) do romance gótico, conforme as que foram mencionadas no 

primeiro capítulo, das quais utilizamos como exemplo Anne Williams, que é uma escritora 

que menciona que em romances góticos geralmente há uma protagonista feminina, que neste 

caso específico é a personagem Emily, que sofre diversos tipos de situações abusivas 

provocadas por um personagem masculino, que aqui identificamos como o Signor Montoni, 

quando não por um sistema de ordem patriarcal que favorece os meios pelos quais tais ações 

se permeiam. Durante a leitura e análise desta obra, o que observamos são várias descrições 

de situações de violências cometidas contra as mulheres.  

 

Emily 

Tomando como ponto de partida a personagem de Emily, a quem é ensinado e 

constantemente lembrado, desde o início do livro, um regramento de sentimentos em função 

de uma racionalidade intrínseca à filosofia moral do Iluminismo britânico, há uma 

conformação diante dos infortúnios que lhes são impostos. Seguindo os eventos que ocorrem 

no livro, para exemplificar a argumentação, após o falecimento de St. Aubert, Emily é 

encaminhada ao lar de Madame Cheron, que se responsabilizaria por sua educação. Há uma 

evidente discordância de interesses entre as duas personagens, já que a jovem prioriza os 

aspectos naturais da vida, enquanto sua tia, habituada a uma vida em sociedade, estima alçar-

se socialmente; tais embates geram um conflito que culmina não apenas em um rompimento 

de noivado de Emily com Valancourt, mas também com a descoberta de que a tia suscitara 

boatos a respeito da conduta moral da jovem para outras mulheres do mesmo convívio, 

alegando que temia uma fuga caso esta não fosse devidamente observada. Ainda que haja um 

descontentamento e uma incompatibilidade na formação das duas, em nenhum momento há 

um enfrentamento de fato, mas sim uma aceitação da parte de Emily, que se resigna a seguir 

as filosofias ensinadas por seu pai, propondo-se a não desobedecer as ordens impostas pelas 

outras pessoas. 
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 Já na Itália, após o casamento de sua tia e Signor Montoni, a jovem vê-se diante da 

imposição de um casamento arquitetado por seus familiares, ainda que contra a sua expressa 

negativa. A união beneficiaria os seus tios, já que o pretendente era um nobre veneziano 

chamado Conde Morano, que posteriormente admitiu que Montoni estivera disposto a vendê-

la para ele. No Castelo de Udolpho, acompanhando toda a angústia do casamento abusivo de 

Madame Cheron, que passara a se chamar Madame Montoni, a jovem sofre duas tentativas de 

sequestro da parte de Morano, uma realizada por ele através de uma invasão a Udolpho, que 

resultou em uma luta entre o conde e Montoni; e outra orquestrado por ele e realizada por 

mercenários e Barnardine, o porteiro do castelo que fora subornado. Ela ainda presencia a 

morte sem amparo médico de sua tia, que fora aprisionada em uma torre como forma de 

castigo por uma acusação de tentativa de assassinato que ela não cometeu, como uma forma 

de convencimento a ceder as propriedades ao marido. Emily herda as terras e também o 

infortúnio da tia, tornando-se ela própria a vítima das tentativas de extorsão de Montoni, que 

para persuadí-la utiliza discursos inferiorizantes, retirando dela sua proteção dentro de seu 

castelo e instigando outros homens a perseguí-la dentro de sua propriedade, como seus 

soldados e seus companheiros; inclusive, na segunda ocasião, ele próprio informou onde ela 

estaria para que pudessem localizá-la. 

 

Madame Cheron / Madame Clairval  

No que diz respeito a Madame Cheron, seu passado não é abordado com maiores 

informações ao longo da narrativa. Sabemos apenas que se trata de uma viúva que desejava 

ascender socialmente, seja através de boas conexões, como no caso da amizade que pretendia 

ter com Madame Clairval; estimulando a sobrinha a realizar um casamento vantajoso; ou 

então ela própria casando-se novamente, como foi a tentativa de um matrimônio lucrativo 

com Montoni. No entanto, esse último provou-se um erro, já que o homem em questão 

também possuía as mesmas ambições, tendo um vício em jogos que colocou toda a fortuna 

que ela possuía em risco, sobrando apenas as propriedades em Toulouse. Diante dessa 

situação ela passa a sofrer constamente com o descaso do marido, sendo inclusive apresentada 

a sua amante Signora Livona; sofrendo também com ameaças, já que ele tentava persuadí-la 

de todas as formas a assinar os papéis de transferências das terras na França. Resolvendo não 

ceder, seu castigo foi ser acusada de uma tentativa de assassiná-lo, sendo então trancafiada em 

uma torre no castelo de Udolpho até a sua quase morte, quando foi retirada de lá para o quarto 

em que se instalara anteriormente. Madame Cheron/Montoni, que desejava a atenção da 
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sociedade, faleceu sem a companhia de seus amigos, tendo apenas Emily e sua criada Annette 

em seu enterro. 

 

Annette 

A jovem criada Annette participa de todo o segundo volume do livro, porém não há 

profundidade em sua personalidade. É uma personagem que, por vezes, é tratada como um 

alívio cômico dentro da narrativa, já que suas ações são sempre descritas de forma excessiva: 

espanta-se com facilidade; é surpreendida com toda e qualquer coisa que acontece; propaga 

boatos e aumenta os fatos. Ainda assim, ela presencia a maioria das situações abusivas que 

ocorrem em Udolpho, sendo a criada de Madame Cheron e de Emily. Ela também sofre diante 

de comportamentos que assumiremos aqui como violentos, já que Ludovico a tranca várias 

vezes no quarto dos empregados, contra a sua vontade, toda vez que ele julga haver algum 

perigo eminente, não permitindo que ela própria aja de acordo com a sua vontade.  

 

Blanche / Condessa De Villefort 

Blanche era uma jovem que passou parte de sua vida confinada em um convento por 

ordem de seu pai, o Conde De Villefort, que havia se casado novamente. É descrita como 

alguém que vê beleza nos mínimos detalhes, considerando o tempo que passou em clausura. 

Seu comportamento difere do de Emily, por exemplo, no que diz respeito ao desejo de 

manter-se próxima às freiras, pois considera manipulativa a forma como elas convencem 

outras mulheres a adotarem o véu. Já a Condessa rejeita a obrigação de instruir Blanche, 

convencendo o seu esposo a encaminhar a jovem para o convento após o casamento. 

Possuindo um desejo semelhante ao de  Madame Cheron de manter um status social, ela tenta 

reter a jovem na clausura o máximo de tempo possível.  

 

Marquesa de Villeroi 

O caso da Marquesa é, sem dúvida, um dos mais impactantes. Casou-se por ordem de 

seu pai com o Marquês de Villeroi, sendo novamente um casamento ocorrido em prol de 

conexões vantajosas. No entando, havia o boato de que a jovem era apaixonada por outra 

pessoa; sendo que o próprio Marquês esteve envolvido com uma jovem italiana pouco tempo 

antes da união. Tomando esta outra jovem – chamada Signora Laurentini como amante -, 

ambos tramaram a morte da Marquesa, assassinando-a com um lento veneno. 

 

Signora Laurentini 
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Descrita como uma jovem intensa e cheia de paixões, Signora Laurentini, que residia no 

castelo de Udolpho, esperava casar-se com o Marquês de Villeroi, que havia conhecido em 

Veneza. O rapaz, descobrindo a sua personalidade excessiva, abandonou-a e casou-se com 

outra na França. Laurentini o seguiu à Languedoc, onde tornou-se sua amante e cúmplice do 

assassinato da Marquesa. Seu destino foi adotar o véu como condição para que não fosse 

exposta pelo Marquês pelo crime que haviam cometido; e faleceu em decorrência de um 

deterioramento de sua sanidade mental, sendo considerada culpada por seus excessos. 

 

Percebe-se, na exposição da fonte e na sintetização dos conflitos vivenciados pelas 

personagens, que a trajetória da protagonista, em comparação com as demais, apresenta um 

desfecho satisfatório por possuir uma confluência com os ideais em voga no período vivido 

por Ann Radcliffe. Personagens como Madame Cheron, que tem o seu comportamento 

constantemente criticado, assim como suas próprias ações de enfrentamento em relação a 

Montoni são tidas como uma disfunção de seu caráter; e Signora Laurentini, que comete um 

crime terrível em função de seu relacionamento extraconjugal com o Marquês, mas que passa 

a vida inteira em clausura, sofrendo as angústias de suas falhas, adoecendo pelo remorso sem 

nunca obter uma verdadeira possibilidade de redenção, são punidas por seus excessos de 

maneira demonstrar que o único meio de coexistir nessa sociedade seria conformando-se a 

determinadas situações, sem deixar-se abalar pelos seus próprios sentimentos, racionalizando 

situações extremas sem permitir o afloramento de suas próprias paixões. Por coincidência, ou 

não, o livro em questão tem todos os seus eventos sobrenaturais explicados, o que a própria 

personagem Emily comenta em determinado trecho: 

"Eu percebo", disse Emily sorrindo, “que todas as velhas mansões são mal-

assombradas; Recentemente vim de um lugar de maravilhas; mas, infelizmente, 

desde que o deixei, ouvi quase todos eles explicados."
122

 

Conforme dito no primeiro capítulo, essa é uma característica das obras do gótico 

feminino e que este livro de Ann Radcliffe, mas não o único, ilustra com primazia. Outro 

aspecto bastante relacionado a esse tipo de literatura é o caráter de denúncia de violência 

contra as mulheres, com a qual, ao ler e interpretar a obra, estamos em conformidade.  

                                                 

 

122
 RADCLIFFE, Ann Ward. The Mysteries of Udolpho. Gothic Series. Cambridge, Ontario, 2001. Pág. 347. 

Tradução minha. “I perceive,” said Emily smiling, “that all old mansions are haunted; I am lately come from a 

place of wonders; but unluckily since I left it, I have heard almost all of them explained.” 
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Considerações finais 

 

Conclui-se neste estudo que, em The Mysteries of Udolpho, há realmente uma série de 

descrições de situações abusivas envolvendo personagens femininas, sendo a protagonista 

uma das vítimas mencionadas. No entanto, a autora insere a personagem principal em uma 

filosofia moral iluminista, para a qual não há correspondência histórica no período sobre o 

qual escreve, mas sim sobre aquele em que vive e, portanto, referencia ainda que 

implicitamente. É, talvez, o momento em que mais se mostra em seu próprio texto, incorrendo 

naquilo que Paul Ricouer chamou de autor implicado, quando um escritor faz uso de várias 

técnicas para esconder-se dentro de sua própria narrativa, incidindo em uma retórica de 

dissimulação que faz com que a história pareça ter se escrito sozinha através do artifício da 

verossimilhança.
123

 Ann Radcliffe realmente faz uso de vários elementos para criar uma 

ambientação para o seu livro, tentando inclusive falar sobre um período no qual não viveu e 

de um local em que não residia, mas a própria crítica do período apontou algumas pontas 

soltas em seu romance, os quais mencionamos no decorrer da exposição da fonte.  

Não obstante, é inegável a relevância da autora - o que é mencionado até mesmo na 

crítica que lhe era contemporânea -, assim como a sua contribuição para o desenvolvimento 

do romance gótico. 

 

 

 

  

                                                 

 

123
 RICOUER, Paul. Mundo do texto e mundo do leitor. In: ______. Tempo e Narrativa – Tomo III. Tradução de 

Roberto Leal Ferreira; revisão técnica de Maria da Penha Villela-Petit. Campinas, SP: Papirus, 1997. 3 vol. P. 

279. 
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ANEXO(S) 

 
124

  

Tradução - LITERATURA. Neste dia é publicado, preço de uma libra em placas, em quatro grandes 

volumes, The Mysteries of Udolpho, um romance intercalado com pedaços de poesia, por Ann 

Radcliffe, autora de Romance of the Forest, etc, etc. por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row.  

125
 

 

Tradução - Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de uma libra em placas, a 

segunda edição de The Mysteries of Udolpho, um romance intercalado com alguns trechos de poesia, 

por Ann Radcliffe, autora de Romance of the Forest, etc, etc. O destino está nessas ameias escuras e 

franze a testa, E enquanto o portão se abre para me receber; a voz dela, mal humoradamente, ecoa 
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através dos tribunais; falando de um ação inominada. Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-

row, dos quais pode ter sido publicado recentemente. 1. Herman of Unna: Uma série de aventuras do 

século XV, nas quais os Procedimentos do Tribunal Secretos sob os imperadores Wencelaus e 

Sigismond foram representados. Traduzido do alemão. Em 09 libras, costurado. Para esse trabalho, ver 

a Revisão do Mês de Setembro. 2. The Medallion, um romance. Por Miss Pearson, em 03 volumes, 

preço 09 libras. Costurado. 

 

126
 

Tradução - Em alguns dias será publicado em quatro volumes, The Mysteries of Udolpho, um romance 

interpelado com alguns trechos de poesias, por Ann Radcliffe, autora de Romance of the Forest. 

Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row. 
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Tradução - Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de uma libra em placas, The 

Mysteries of Udolpho, um romance interpelado com alguns trechos de poesias, por Ann Radcliffe, 

autora de Romance of the Forest. Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row. 
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Tradução - Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de uma libra em placas, The 

Mysteries of Udolpho, um romance interpelado com alguns trechos de poesias, por Ann Radcliffe, 

autora de Romance of the Forest. Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row. 
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Tradução - Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de vinte libras em placas, o 

terceiro volume de The Mysteries of Udolpho, um romance interpelado com alguns trechos de poesias, 

por Ann Radcliffe. Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row. Da qual também tem, da 

mesma famosa autora, A journey made in the summer of 1794, through Holland and the western 

frontier of Germany: with a return down the Rhine: to which are added Observations during a tour to 

the lakes of Lancashire, Westmoreland, and Cumberland. A segunda edição, em dois volumes, preço 

25 libras em placas.  
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Tradução - Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de vinte libras em placas, 

ilustrado com a parte da frente de cada volume por Heath, a quarta edição de The Mysteries of 

Udolpho, um romance interpelado com alguns trechos de poesias, por Ann Radcliffe. Impresso por G. 

G. and J. Robinson, Paternofter-row. Da qual também tem, da mesma famosa autora, A journey made 

in the summer of 1794, through Holland and the western frontier of Germany: with a return down the 

Rhine: to which are added Observations during a tour to the lakes of Lancashire, Westmoreland, and 

Cumberland. A segunda edição, em dois volumes, preço 25 libras em placas. 
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Tradução. LIVROS PUBLICADOS NESTE DIA. ROMANCES DA SENHORA RADCLIFFE. Em 

quatro volumes, a oitava edição de The Mysteries of Udolpho, intercalado com alguns trechos de 

poesia. Por Ann Radcliffe. Impresso por Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Paternofter-row. 

Da qual também tem, da mesma famosa autora, 1. The Romance of the Forest, intercalado com alguns 

trechos de poesia. A oitava edição em três volumes. 2. Castles of Atlin and Dunbayne. 3 libras. 3. 

Sicilian Romance, 2 volumes. Preço 8 libras. 
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Tradução. Neste dia é publicado em quatro volumes, preço de uma libra em placas, The Mysteries 

of Udolpho, um romance intercalado com alguns trechos de poesia, por Ann Radcliffe, autora de 

Romance of the Forest. Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row. 
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Tradução - Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de uma libra em placas, The 

Mysteries of Udolpho, um romance intercalado com alguns trechos de poesia por Ann Radcliffe, 

autora de Romance of the Forest. Impresso por G. G. and J. Robinson, Paternofter-row. 
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Tradução. Neste dia foi publicado em quatro grandes volumes, preço de uma libra em 

placas, The Mysteries of Udolpho, um romance intercalado com alguns trechos de poesia por 

Ann Radcliffe, autora de Romance of the Forest. O destino está nessas ameias escuras e 

franze a testa, E enquanto o portão se abre para me receber; a voz dela, mal humoradamente, 

ecoa através dos tribunais; falando de um ação inominada. Impresso por G. G. and J. 

Robinson, Paternofter-row. 
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Ann Radcliffe, autora de “Romance of the Forest”, etc. Impresso por G. G. and J. Robinson, 

Paternofter-row. 
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WILLIAM ENFIELD (REVIEW DATE NOVEMBER 1794) 

SOURCE: Enfield, William. Review of The Mysteries of Udolpho, by Ann Radcliffe. 

The Monthly Review 

(November 1794): 278-83. 

In the following review, Enfield offers a highly favorable assessment of The Mysteries 

of Udolpho. 

If the merit of fictitious narratives may be estimated by their power of pleasing, Mrs. 

Radcliffe’s romances will be entitled to rank highly in the scale of literary excellence. There 

are, we believe, few readers of novels who have not been delighted with her Romance of the 

Forest; and we incur little risque in predicting that the Mysteries of Udolpho will be perused 

with equal pleasure. 

The works of this ingenious writer not only possess, in common with many other 

productions of the same class, the agreeable qualities of correctness of sentiment and elegance 

of style, but are also distinguished by a rich vein of invention, which supplies an endless 

variety of  incidents to fill the imagination of the reader; by an admirable ingenuity of 

contrivance to awaken his curiosity, and to bind him in the chains of suspence; and by a 

vigour of conception and a delicacy of feeling which are capable of producing the strongest 

sympathetic emotions, whether of pity or terror. 

Both these passions are excited in the presente romance, but chiefly the latter; and we 

admire the enchanting power with which the author at her pleasure seizes and detains them. 

We are no less pleased with the proofs of sound judgment, which appear in the selection of 

proper circumstances to produce a distinct and full exhibition, before the reader’s fancy, both 

of persons and events; and, still more, in the care which has been taken to preserve his mind 

in one uniform tone of sentiment, by presenting to it a long continued train of scenes and 

incidents, which harmonize with each other. 

Through the whole of the first volume, the emotions which the writer intends to excite 

are entirely of the tender kind. Emily, the heroine of the tale, early becomes familiar with 

sorrow, through the death of her parents; yet not before the reader is made acquainted with 

their characters and manners, and has accompanied them through a number of interesting 

circumstances, sufficient to dispose him to the exercise of tender sympathy. At the same time, 
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her heart receives, by slow and imperceptible degrees, the soft impressions of love; and the 

reader is permitted, without the introduction of any dissonant feelings, to enjoy the luxury of 

observing the rise and progress of this passion, and of sympathising with the lovers in every 

diversity of sentiment, which na uncommon vicissitude of events could produce; till, at last, 

Emily is separated from her Valancourt, to experience a sad variety of woe. With the 

interesting narrative of this volume, are frequently interwoven descriptions of nature in the 

rich and beautiful country of the South of France, which are perfectly in unison with the story; 

at the same time that they display, in a favourable light, the writer’s powers of fancy and of 

language, and afford no small addition to the reader’s gratification. We should have great 

pleasure, would our limits permit, in giving to our readers some specimens of these 

descriptions. 

Something of the marvellous is introduced in the first volume, sufficient to throw an 

interesting air of mystery over the story; and the reader feels the pleasing agitation of 

uncertainty concerning several circumstances, of which the writer has had the address not to 

give a glance of explanation till toward the close of the work. In the remaining volumes, 

however, her genius is employed to raise up forms which chill the soul with horror; and tales 

are told that are no less fitted to “quell each trembling heart with grateful terror,” than those 

with which, “by night, 

“The village matron round the blazing hearth 

 Suspends her infant audience.” 

Without introducing into her narrative any thing really supernatural, Mrs. Radcliffe 

has contrived to produce as powerful an effect as if the invisible world had been obedient to 

her magic spell; and the reader experiences in perfection the strange luxury of artificial terror, 

without being obliged for a moment to hoodwink his reason, or to yield to the weakness of 

superstitious credulity. We shall not forestall his pleasure by detailing the particulars: but we 

will not hesitate to say, in general, that, within the limits of nature and probability, a story so 

well contrived to hold curiosity in pleasing suspence, and at the same time to agitate the soul 

with strong emotions of sympathetic terror, has seldom been produced. Another part of the 

merit of this novel must not be overlooked. The characters are drawn with uncommon 

distinctness, propriety, and boldness. Emily, the principal female character, being naturally 

possessed of delicate sensibility and warm affection, is early warned by her father against 

indulging the pride of fine feelings,—(the romantic error of amiable minds,)—and is taught 
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that the strength of fortitude is more valuable than the grace of sensibility. Hence she acquires 

a habit of self command, which gives a mild dignity to her manners, and a steady firmness to 

her conduct. She is patient under authority, without tameness or cunning. Desirous, in the first 

place, of her own approbation, she is equally unaffected by the praise and the censure of fools. 

In love, she is tender and ardent without weakness, and constant notwithstanding every 

inducement, from interest or terror, to abandon the object of her affection. Good sense 

effectually fortifies her against superstitious fear; and a noble integrity and sublime piety 

support her in the midst of terrors and dangers. In the character and fortunes of Emily’s aunt, 

Madame Cheron, to whom her sufferings are solely owing, is exhibited an example of the 

mischief which silly pride brings on itself and others. 

Dazzled with shew, she wants the sense both to discern merit and to detect imposture: 

supercilious in her condescension, and ostentatious in her pity, she inflicts cruel wounds 

without intention; she admires and despises by turns, and equally without reason: she neither 

bears injuries with meekness nor resents them with dignity; and her exasperated pride vents 

itself in feeble lamentation, and prevents her from using the necessary means for her safety, 

till at length it exposes her to cruel insults, and precipitates her destruction.—Montoni, her 

second husband, is an Italian of strong talents, but of na abandoned character and desperate 

fortune: he is unprincipled, dauntless, and enterprising; reserved through pride and discontent, 

deep craft conceals all his plans: wild and various in his passions, yet capable of making them 

all bend to his interest, he is the cause of cruel wretchedness and infinite terror to those who 

are under his power. Some gleams of comic humour play through the gloom of the story, in 

the character and conversation of the faithful servant Annette, who has an insuperable 

propensity to credulity, and an irresistible impulse to communication: but whose naïveté, 

simple honesty, and affection, render her character interesting. Several other portraits are 

drawn with equal strength; for which we must refer to the volumes. 

The numerous mysteries of the plot are fully disclosed in the conclusion, and the reader 

is perfectly satisfied at finding villainy punished, and steady virtue and persevering affection 

rewarded. If there be any part of the story which lies open to material objection, it is that 

which makes Valancourt, Emily’s lover, fall into disgraceful indiscretions during her absence, 

and into a temporary alienation of affection. This, in a young man of noble principles and 

exalted sentiments, after such a long intimacy, and such a series of incidentes tending to give 

permanency to his passion and stability to his character, we must think unnatural. 
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The performance would in our opinion have been more perfect, as well as more 

pleasing, if Du Pont, Emily’s unsuccessful admirer, had never appeared; and if Valancourt 

had been, as Emily expected, her deliverer from the Castle of Udolpho. The story, we 

apprehend, might have been easily brought to its present termination on this supposition. 

The embellishments of the work are highly finished. The descriptions are rich, glowing, 

and varied: they discover a vigorous imagination, and an uncommon command of language; 

and many of them would furnish admirable subjects for the pencil of the painter. If the reader, 

in the eagerness of curiosity, should be tempted to pass over any of them for the sake of  

proceeding more rapidly with the story, he will do both himself and the author injustice. They 

recur, however, too frequently; and, consequently, a similarity of expression is often 

perceptible. Several of the pieces of poetry are elegant performances, but they would have 

appeared with more advantage as a separate publication. Our readers may form some 

judgment of the writer’s descriptive and poetical talents from the following specimen; the 

scene of which is at Venice:  

‘In the cool of the evening the party 

embarked in Montoni’s gondola, and rowed out 

upon the sea. The red glow of sun-set still touched 

the waves, and lingered in the west, where the 

melancholy gleam seemed slowly expiring, while 

the dark blue of the upper æther began to twinkle 

with stars. Emily sat, given up to pensive and sweet 

emotions. The smoothness of the water, over which 

she glided, its reflected images—a new heaven and 

trembling stars below the waves, with shadowy 

outlines of towers and porticos, conspired with the 

stillness of the hour, interrupted only by the passing 

wave, or the notes of distant music, to raise those 

emotions to enthusiasm. As she listened to the 

measured sound of the oars, and to the remote 

warblings that came in the breeze, her softened 

mind returned to the memory of St. Aubert and to 

Valancourt, and tears stole to her eyes. The rays of 

the moon, strengthening as the shadows deepened, 
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soon after threw a silvery gleam upon her 

countenance, which was partly shaded by a thin 

black veil, and touched it with inimitable softness. 

Hers was the contour of a Madona, with the 

sensibility of a Magdalen; and the pensive uplifted 

eye, with the tear that glittered on her cheek, 

confirmed the expression of the character. ‘The last 

strain of distant music now died in air, for the 

gondola was far upon the waves, and the party 

determined to have music of their own. The Count 

Morano, who sat next to Emily, and who had been 

observing her for some time in silence, snatched up 

a lute, and struck the chords with the finger of 

harmony herself, while his voice, a fine tenor, 

accompanied them in a rondeau full of tender 

sadness. To him, indeed, might have been applied 

that beautiful exhortation of an English poet, had it 

then existed: 

—“Strike up, my master, 

But touch the strings with a religious 

softness! 

Teach sounds to languish through the night’s 

dull ear 

Till Melancholy starts from off her couch, 

And Carelessness grows concert to 

attention!” 

With such powers of expression the Count 

sang 

the following 

RONDEAU. 

‘Soft as yon silver ray, that sleeps 

Upon the ocean’s trembling tide; 

Soft as the air, that lightly sweeps 
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Yon sail, that swells in stately pride; 

‘Soft as the surge’s stealing note, 

That dies along the distant shores, 

Or warbled strain, that sinks remote— 

So soft the sigh my bosom pours! 

‘True as the wave to Cynthia’s ray, 

True as the vessel to the breeze, 

True as the soul to music’s sway, 

Or music to Venetian seas; 

‘Soft as yon silver beams that sleep 

Upon the ocean’s trembling breast; 

So soft, so true, fond Love shall weep, 

So soft, so true, with thee shall rest.’ 

After the remarks which we have already made, we need scarcely add our 

recommendation of these interesting volumes to general readers. 
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WILLIAM ENFIELD (Data da crítica - Novembro de 1794) 
136

 

Na crítica a seguir, Enfield oferece uma avaliação altamente favorável de The Mysteries 

of Udolpho. 

Se o mérito de narrativas fictícias pode ser estimado por seu poder de agradar, os 

romances de Radcliffe terão direito a uma classificação elevada na escala de excelência 

literária. Existem, acreditamos, poucos leitores de romances que não tenham ficado 

encantados com seu Romance of the Forest; e não incorremos em risco ao predizer que The 

Mysteries of Udolpho será lido com igual prazer. 

As obras desta engenhosa escritora não só possuem, em comum com muitas outras 

produções da mesma classe, as qualidades agradáveis de correção de sentimento e elegância 

de estilo, mas também são distinguidas por uma rica veia de invenção que fornece uma 

variedade infinita de incidentes para preencher a imaginação do leitor; por uma admirável 

engenhosidade de artifício para despertar sua curiosidade e prendê-lo nas correntes do 

suspense; e por um vigor de concepção e uma delicadeza de sentimento que são capazes de 

produzir as mais fortes emoções simpáticas, seja de piedade ou terror. 

Ambas as paixões são estimuladas no romance atual, mas principalmente o último; e 

admiramos o poder encantador com que a autora a seu bel-prazer os agarra e detém. Não 

estamos menos satisfeitos com as provas do bom senso, que aparecem na seleção de 

circunstâncias adequadas para produzir uma exposição distinta e completa, antes da fantasia 

do leitor, tanto de pessoas quanto de eventos; e, ainda mais, no cuidado que foi tomado para 

preservar sua mente em um tom uniforme de sentimento, apresentando a ele uma longa 

sequência contínua de cenas e incidentes, que se harmonizam entre si. 

Ao longo de todo o primeiro volume, as emoções que a escritora pretende despertar são 

inteiramente ternas. Emily, a heroína do conto, cedo se familiariza com a tristeza, por meio da 

morte de seus pais; ainda assim, não antes que o leitor esteja familiarizado com seus 

personagens e maneiras, e os tenha acompanhado por uma série de circunstâncias 

interessantes, suficiente para dispô-lo ao exercício da terna simpatia. Ao mesmo tempo, seu 

coração recebe, em graus lentos e imperceptíveis, as suaves impressões do amor; e o leitor 

pode, sem a introdução de quaisquer sentimentos dissonantes, desfrutar do luxo de observar o 
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surgimento e o progresso dessa paixão, e de simpatizar com os amantes em toda diversidade 

de sentimentos, que uma vicissitude incomum de eventos poderia produzir; até que, 

finalmente, Emily é separada de seu Valancourt, para experimentar uma triste variedade de 

aflições. 

Com a interessante narrativa deste volume, são frequentemente entrelaçadas descrições 

da natureza no rico e belo país do Sul da França, que estão em perfeita harmonia com a 

história; ao mesmo tempo que eles exibem, em uma luz favorável, os poderes de fantasia e de 

linguagem do escritor, e oferecem um grande acréscimo à gratificação do leitor. Teríamos 

grande prazer, se nossos limites o permitissem, em dar aos nossos leitores alguns exemplos 

dessas descrições. Algo de maravilhoso é apresentado no primeiro volume, o suficiente para 

lançar um interessante ar de mistério sobre a história; e o leitor sente a agradável agitação da 

incerteza a respeito de várias circunstâncias, da qual a escritora teve a destreza de não dar um 

vislumbre de explicação até o final da obra. Nos volumes restantes, porém, seu gênio ocupa-

se em levantar formas que gelam a alma de horror; e contos são ditos que não são menos 

adequados para "aplacar cada coração trêmulo com terror agradecido”, do que aqueles com os 

quais, "à noite,  

“A matrona da aldeia em volta da lareira ardente 

  Suspende seu público infantil. ” 

Sem introduzir em sua narrativa qualquer coisa realmente sobrenatural, o leitor 

experimenta na perfeição o estranho luxo do terror artificial sem ser obrigado por um 

momento a enganar sua razão, ou a ceder à fraqueza da credulidade supersticiosa. Não 

devemos impedir o prazer do leitor detalhando os detalhes: mas não hesitaremos em dizer, em 

geral, que, dentro dos limites da natureza e da probabilidade, uma história tão bem planejada 

para manter a curiosidade em um suspense agradável, e, ao mesmo tempo, para agitar a alma 

com fortes emoções de terror simpático, raramente foi produzida. Outra parte do mérito deste 

romance não deve ser esquecido. Os personagens são desenhados com distinção, propriedade 

e ousadia incomuns. Emily, a personagem feminina principal, sendo naturalmente dotada de 

sensibilidade delicada e afeto caloroso, é desde cedo advertida por seu pai contra ceder ao 

orgulho de bons sentimentos , - (o erro romântico de mentes amáveis,) - e é ensinada que a 

força da fortaleza de espírito é mais valiosa do que a graça da sensibilidade.  
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Consequentemente, ela adquire o hábito do autodomínio, o que confere uma dignidade 

moderada às suas maneiras e uma firmeza constante à sua conduta. Ela é paciente sob 

autoridade, sem mansidão ou astúcia. Desejosa, em primeiro lugar, de sua própria aprovação, 

ela é igualmente afetada pelo elogio e pela censura dos tolos. No amor, ela é terna e ardente 

sem fraqueza, e constante, apesar de todo incentivo, seja por interesse ou terror, a abandonar o 

objeto de sua afeição. O bom senso a fortalece eficazmente contra o medo supersticioso e uma 

nobre integridade e uma piedade sublime a sustentam em meio aos terrores e perigos. 

Na personagem e na sina da tia de Emily, Madame Cheron, a quem os sofrimentos são 

apenas justos, é exibido um exemplo do dano que o orgulho tolo traz a si mesmo e aos outros. 

Deslumbrada com a aparência, ela deseja o bom senso para discernir o mérito e detectar a 

impostura: arrogante em sua condescendência e ostentosa em sua piedade, ela inflige feridas 

cruéis sem intenção; ela admira e despreza alternadamente, e igualmente sem razão: ela não 

suporta as injúrias com mansidão nem se ressente delas com dignidade; e seu orgulho 

exasperado exala-se em débil lamentação e a impede de usar os meios necessários para sua 

segurança, até que por fim a expõe a insultos cruéis e precipita sua destruição. — Montoni, 

seu segundo marido, é um italiano de fortes talentos, mas de caráter abandonado e fortuna 

desesperada: ele é sem princípios, destemido e empreendedor; reservado por orgulho e 

descontentamento, a profunda astúcia esconde todos os seus planos: selvagem e variado em 

suas paixões, mas capaz de fazer com que todos se curvem a seus interesses, ele é a causa de 

uma miséria cruel e terror infinito para aqueles que estão sob seu poder. 

Alguns vislumbres de humor cômico atuam na escuridão da história no caráter e na 

conversa da fiel serva Annette, que tem uma propensão insuperável à credulidade e um 

impulso irresistível à comunicação, mas cuja ingenuidade, simples honestidade e afeto tornam 

sua personagem interessante. Vários outros retratos são desenhados com igual força; para o 

qual devemos nos referir aos volumes. 

Os numerosos mistérios da trama são totalmente revelados na conclusão e o leitor fica 

perfeitamente satisfeito em encontrar a vilania punida, a virtude firmada e a afeição 

perseverante recompensada. Se há alguma parte da história que está aberta a objeções 

materiais, é aquela que faz Valancourt, o amante de Emily, cair em infames indiscrições 

durante sua ausência e em uma alienação temporária de afeto. Isso, em um jovem de 

princípios nobres e sentimentos exaltados, depois de uma intimidade tão longa, e de uma série 

de incidentes que tendem a dar permanência à sua paixão e estabilidade ao seu caráter, 
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devemos pensar anormal. A apresentação teria sido, em nossa opinião, mais perfeita, bem 

como mais agradável, se Du Pont, o admirador malsucedido de Emily, nunca tivesse 

aparecido; e se Valancourt tivesse sido, como Emily esperava, seu libertador do Castelo de 

Udolpho. A história, apreendemos, poderia facilmente ter sido levada ao seu término atual 

com essa suposição. 

Os ornamentos da obra são altamente acabados. As descrições são ricas, brilhantes e 

variadas: eles descobrem uma imaginação vigorosa e um domínio incomum da linguagem e 

muitos deles forneceriam temas admiráveis para o lápis do pintor. Se o leitor, na ânsia da 

curiosidade, for tentado a ignorar qualquer um deles para continuar mais rapidamente com a 

história, ele cometerá injustiças tanto a si mesmo quanto a autora. Eles se repetem, entretanto, 

com muita frequência; e, consequentemente, uma semelhança de expressão é frequentemente 

perceptível. Várias das peças de poesia são performances elegantes, mas teriam aparecido 

com mais vantagem como uma publicação separada. Nossos leitores podem formar algum 

julgamento dos talentos descritivos e poéticos do escritor a partir do seguinte exemplo, cuja 

cena é em Veneza: 

'No frio da noite, o grupo embarcou na Gôndola de Montoni e remou para 

o mar. O brilho vermelho do pôr do sol ainda tocava as ondas, e permaneceu no 

oeste, onde o brilho melancólico parecia expirar lentamente, enquanto o azul 

escuro do éter superior começava a cintilar com estrelas. Emily sentou-se, entregue 

a emoções doces e pensativas. A suavidade da água, sobre a qual ela deslizava, 

refletia imagens - um novo céu e estrelas trêmulas abaixo das ondas, com 

contornos sombrios de torres e pórticos, que conspirava com a quietude da hora, 

interrompida apenas por ondas passageiras, ou notas de músicas distantes, para 

elevar essas emoções ao entusiasmo. Enquanto ela ouvia o regular som dos remos, 

e os longínquos gorjeios que vinham com a brisa, à sua mente atenuada voltaram 

as memórias de St. Aubert e de Valancourt, e as lágrimas escorreram de seus olhos. 

Os raios da lua fortaleceram-se conforme as sombras se aprofundavam logo depois 

jogou um prateado brilhas em seu semblante, que era parcialmente sombreado por 

um véu preto e tocado com suavidade inimitável. Seu era o contorno de uma 

Madona com a sensibilidade de uma Madalena; e o olhar pensativo erguido, com a 

lágrima que brilhava em sua bochecha, confirmou a expressão da personagem. 

A última linha de música distante agora morreu no ar, pois a gôndola 

estava longe sobre as ondas, e o grupo determinado a ter música própria. O Conde 
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Morano, que se sentou ao lado de Emily, e que tinha estado a observá-la por algum 

tempo em silêncio, um bom tenor, acompanhou-os em um rondeau cheio de terna 

tristeza. Para ele, de fato, poderia ser aplicada uma exortação de um poeta 

inglês, caso este existisse: 

Ataque, meu mestre, 

Mas toque as cordas com uma suavidade religiosa! 

Ensine os sons a definharem através do ouvido opaco da noite 

Até que a melancolia se levante, 

E o descuido cresça em união com a atenção! ” 

 

Com tais poderes de expressão, o conde cantou o seguinte: 

'Suave como um raio prateado além, que dorme 

Sobre a maré trêmula do oceano; 

Suave como o ar, que varre levemente 

Aquela vela, que se enche de orgulho imponente; 

'Suave como a nota de roubo da onda, 

Que morre ao longo das costas distantes, 

Ou o gorjeio distorcido, que afunda longínquo -  

Tão suave o suspiro que meu peito derrama! 

Verdadeiro como a onda ao raio de Cynthia, 

Fiel como o navio à brisa, 

Verdadeiro como a alma no balanço da música, 

Ou música para os mares venezianos; 

Suaves como aquelas vigas prateadas que dormem 

Sobre o peito trêmulo do oceano; 

Tão suave, tão verdadeiro, o amor deve chorar, 

Tão suave, tão verdadeiro, contigo descansará. ' 

Depois das observações que já fizemos, quase não precisamos adicionar nossa 

recomendação desses volumes interessantes aos leitores em geral. 
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SAMUEL TAYLOR COLERIDGE  

 

Coleridge, Samuel Taylor. A review of Mysteries of Udolpho, by Ann Radcliffe. The 

Critical review (August 1794): 361-72. 

 

“The Mysteries of Udolpho, a Romance; interspersed with some Pieces of  Poetry”. By 

Ann Radcliffe, Author of the “Romance of the Forest”, 4 Vols. Robinsons, 1794. 

 

[epigram] 

Thine too these golden keys, immortal boy !  

This can unlock the gates of joy,  

Of horror, that and thrilling fears,  

Or ope the sacred source of sympathetic tears. 

 

SUCH were the presents of the Muse to the infant Shakespeare, and though perhaps to 

no other mortal has she been so lavish of her gifts, the keys referring to the third line Mrs. 

Radcliffe must be allowed to be completely in possession of.  This, all who have read the 

*Romance of the Forest* will willingly bear witness to.  Nor does the present production 

require the name of its author to ascertain that it comes from the same hand.  The same 

powers of description are displayed, the same predilection is discovered for the wonderful and 

the gloomy--the same mysterious terrors are continually exciting in the mind the idea of a 

supernatural appearance, keeping us, as it were, upon the very edge and confines of the world 

of spirits, and yet are ingeniously explained by familiar causes; curiosity is kept upon the 

stretch from page to page, and from volume to volume, and the secret, which the reader thinks  

himself every instant on the point of penetrating, flies like a phantom before him, and 

eludes his eagerness till the very last moment of protracted expectation.  This art of escaping 

the guesses of the reader has been improved and brought to perfection along with the reader's 

sagacity; just as the various inventions of locks, bolts, and private drawers, in order to secure, 

fasten, and hide, have always kept pace with the ingenuity of the pickpocket and house-

breaker, whose profession is to unlock, unfasten, and lay open what you have taken so much 

pains to conceal.  In this contest of curiosity on one side, and invention on the other, Ms 

Radcliffe has certainly the advantage.  She delights in concealing her plan with the most 

artificial contrivance, and seems to amuse herself with saying, at every turn and doubling of 

the story, 'Now you think you have me, but I shall take care to disappoint you.'  This method 
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is, however, liable to the following inconvenience, that in the search of what is new, an 

author is apt to forget what is natural; and, in rejecting the more obvious conclusions, to 

take those which are less satisfactory.  The trite and the extravagant are the Scylla and 

Charybdis of writers who deal in fiction.  With regard to the work before us, while we 

acknowledge the extraordinary powers of Ms Radcliffe, some readers will be inclined to 

doubt whether they have been exerted in the present work with equal effect as in the 

“Romance of the Forest”.  

 

Four volumes cannot depend entirely on terrific incidents and intricacy of story.  

They require character, unity of design, a delineation of the scenes of real life, and the 

variety of well supported contrast.  The “Mysteries of Udolpho” are indeed relieved by 

much elegant description and picturesque scenery; but in the descriptions there is too 

much of sameness: the pine and the larch tree wave, and the full moon pours its lucre 

through almost every chapter.  Curiosity is raised oftener than it is gratified; or rather, it 

is raised so high that no adequate gratification can be given it; the interest is completely 

dissolved when once the adventure is finished, and the reader, when he is got to the end 

of the work, looks about in vain for the spell which had bound him so strongly to it.  

There are other little defects, which impartiality obliges us to notice.  The manners do 

not sufficiently correspond with the a era the author has  

chosen; which is the latter end of the sixteenth century.  There is, perhaps, no 

direct anachronism, but the style of accomplishments given to the heroine, a country 

young lady, brought up on the banks of the Garonne; the mention of botany; of little 

circles of infidelity, etc. give so much the air of modern manners, as is not counter-

balanced by Gothic arches and antique furniture.  It is possible that the manners of 

different ages may not differ so much as we are apt to imagine, and more than probable 

that we are generally wrong when we attempt to delineate any but our own; but there is 

at least a style of manners which our imagination has appropriated to each period, and 

which, like the costume of theatrical dress, is not departed from without hurting the 

feelings. The character of Annette, a talkative waiting-maid, is much worn, and that of 

the aunt, madame Cheron, is too low and selfish to excite any  

degree of interest, or justify the dangers her niece exposes herself to for her sake.  

We must likewise observe, that the adventures do not sufficiently point to one centre: 

we do not, however, attempt to analyse the story; as it would have no other effect than 

destroying the pleasure of the reader, we shall content ourselves with giving the 
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following specimen of one of those picturesque scenes of terror, which the author knows so 

well to work up: 

 

'During the remainder of the day, Emily's mind was agitated with doubts and fears and 

contrary determinations, on the subject of meeting this Barnardine on the rampart, and 

submitting herself to his guidance, she scarcely knew whither.  Pity for her aunt and anxiety 

for herself alternately swayed her determination, and night came, before she had decided upon 

her conduct.  She heard the cable clock strike eleven--twelve--and yet her mind wavered.  The 

time, however, was now come, when she could hesitate no longer: and then the interest she 

felt for her aunt overcame other considerations, and bidding Annette follow her to the outer 

door of the vaulted gallery, and there await her return, she descended from her chamber.  The 

castle was perfectly still, and the great hall, where so lately she had witnessed a scene of 

dreadful contention, now returned only the whispering footsteps of the two solitary figures 

gliding fearfully between the pillars, and gleamed only to the feeble lamp they carried.  

Emily, deceived by the long shadows of the pillars, and by the catching lights between, often 

stopped, imagining she saw some person, moving in the distant obscurity of the perspective; 

and, as she passed these pillars, she feared to turn her eyes towards them, almost expecting to 

see a figure start out from behind their broad shaft.  She reached, however, the vaulted 

gallery, without interruption, but unclosed its outer door with a trembling hand and, charging 

Annette not to quit it, and to keep it a little open, that she might be heard if she called, she 

delivered to her the lamp, which she did not dare to take herself because of the men on watch, 

and, alone, stepped out upon the dark terrace.  Every thing was so still, that she feared lest her 

own light steps should be heard by the distant sentinels, and she walked cautiously towards 

the spot, where she had before met Barnardine, listening for a sound, and looking onward 

through the gloom in search of him.  

At length, she was startled by a deep voice, that spoke near her, and she paused, 

uncertain whether it was his, till it spoke again, and she then recognized the hollow tones of 

Barnardine, who had been punctual to the moment, and was at the appointed place, resting on 

the rampart wall.   

After chiding her for not coming sooner, and saying, that he had been waiting nearly 

half an hour, he desired Emily, who made no reply, to follow him to the door through which 

he had entered the terrace. 
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While he unlocked it she looked back to that she had left, and observing the rays 

of the lamp stream through a small opening, was certain that Annette was still there. But 

her remote situation could little befriend Emily, after she had quitted the terrace; and, 

when Barnardine unclosed the gate, the dismal aspect of the passage beyond, shewn by 

a torch burning on the pavement, made her shrink from following him alone, and she 

refused to go, unless Annette might accompany her.  This, however, Barnardine 

absolutely refused to permit, mingling at the same time with his refusal such artful 

circumstances to heighten the pity and curiosity of Emily towards her aunt, that she, at 

length, consented to follow him alone to the portal. 

 

He then took up the torch, and led her along the passage, at the extremity of which 

he unlocked another door, whence they descended, a few steps, into a chapel, which, as 

Barnardine held up the torch to light her, Emily observed to be in ruins, and she 

immediately recollected a former conversation of Annette, concerning it, with very 

unpleasant emotions.  She looked fearfully on the almost roofless walls, green with 

damps, and on the Gothic points of the windows, where the ivy and the briony had long 

supplied the place of glass, and ran mantling among the broken capitals of some 

columns, that had once supported the roof.  Barnardine stumbled over the broken 

pavement, and his voice, as he uttered a sudden oath, was returned in hollow echoes, 

that made it more terrific. Emily's heart sunk: but she still followed him, and he turned 

out of what had been the principle aisle of the chapel.  

 

 "Down these steps, lady," said Barnardine, as he descended a flight, which 

appeared to lead into the vaults; but Emily paused on the top, and demanded, in a 

tremulous tone, whither he was conducing her. 

 

"To the portal," said Barnardine. 

 

"Cannot we go through the chapel to the portal?" said Emily. 

 

"No, Signora; that leads to the inner court, which I don't choose to unlock. This 

way, and we shall reach the outer court presently." 
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Emily still hesitated; fearing not only to go on, but, since she had gone thus far, to 

irritate Barnardine by refusing to go further. 

 

"Come, lady," said the man, who had nearly reached the bottom of the flight, "make a 

little haste; I cannot wait here all night." 

 

"Whither do these steps lead?" said Emily, yet pausing. 

 

"To the portal," repeated Barnardine, in an angry tone, "I will wait no longer."  As he 

said this, he moved on with the light, and Emily, fearing to provoke him by further delay, 

reluctantly followed.  From the steps,  they proceeded through a passage adjoining the vaults, 

the walls of which  were dropping with unwholesome dews, and the vapours, that crept along 

the ground, made the torch burn so dimly, that Emily expected every moment to see it 

extinguished, and Barnardine could scarcely find his way.  As they advanced, these vapours 

thickened, and Barnardine believing the torch was expiring, stopped for a moment to trim it.  

 

As he then rested against a pair of iron gates, that opened from the passage, Emily saw, 

by uncertain flashes of light, the vaults beyond, and, near her, heaps of earth, that seemed to 

surround an open grave.  Such an object, in such a scene, would, at any time, have disturbed 

her; but now she was shocked by an instantaneous presentiment, that this was the grave of her  

unfortunate aunt, and that the treacherous Barnardine was leading herself to destruction.  

The obscure and terrible place, to which he had conducted her, seemed to justify the thought; 

it was a place suited for murder, a receptacle for the dead, where a deed of horror might 

becommitted, and no vestige appear to proclaim it.  Emily was so overwhelmed with terror, 

that, for a moment, she was unable to determine what conduct to pursue. 

 

 She then considered, that it would be vain to attempt an escape from Barnardine, by 

flight, since the length and the intricacy of the way she had passed, would soon enable him to 

overtake her, who was unacquainted with the turnings, and whom feebleness would not 

enable her to run long with swiftness.  She feared equally to irritate him by a disclosure of her 

suspicions, which a refusal to accompany him further certainly would do; and, since she was 

already asmuch in his power as it was possible she could be, if she proceeded, she, at length, 

determined to suppress, as far as she could, the appearance of apprehension, and to follow 

silently whither he designed to lead her.   
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Pale with horror and anxiety, she now waited till Barnardine had trimmed the 

torch, and, as her sight glanced again upon the grave, she could not forbear enquiring 

for whom it was prepared.  He took his eyes from the torch, and fixed them upon her 

face without speaking.  She faintly repeated the question, but the man, shaking the 

torch, passed on; and she followed, trembling, to a second flight of steps; having 

ascended which,a door delivered them into the first court of the cable.  As they crossed 

it, the light showed the high black walls around them, fringed with long grass and dank 

weeds, that found a scanty soil among the mouldering stones; the heavy buttresses, 

with, here and there, between them, a narrow grate, that admitted a freer circulation of 

air to the court, the massy iron gates that led to the cable, whose clustering turrets 

appeared above, and, opposite, the huge towers and arch of the portal itself.  In this 

scene the large, uncouth person of Barnardine, bearing the torch, formed a characteristic 

figure.  This Barnardine was wrapt in a long dark cloak, which scarcely allowed the 

kind of half-boots, or sandals, that were laced upon his legs, to appear, and shewed only 

the point of a broad sword, which he usually wore, slung in a belt across his shoulders.  

On his head was a heavy flat velvet cap, somewhat resembling a turban, in which was a 

short feather; the visage beneath it shewed strong features, and a countenance furrowed 

with the lines of cunning, and darkened by habitual discontent. 

 

The view of the court, however, reanimated Emily, who, as she crossed silently 

towards the portal, began to hope, that her own fears, and not the treachery of 

Barnardine, had deceived her.  She looked anxiously up at the first casement, that 

appeared above the lofty arch of the portcullis; but it was dark, and she enquired 

whether it belonged to the chamber, where Madame Montoni was confined.  Emily 

spoke low, and Barnardine, perhaps, did not hear her question, for he returned no 

answer; and they, soon after, entered the postern door of the gateway, which brought 

them to the foot of a narrow staircase, that wound up one of the towers. 

 

"Up this staircase the Signora lies," said Barnardine. 

 

"Lies! " repeated Emily faintly, as she began to ascend. 

 

"She lies in the upper chamber," said Barnardine. 
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As they passed up, the wind, which poured through the narrow cavities in the wall, 

made the torch flare, and it threw a stronger gleam upon the grim and sallow countenance of 

Barnardine, and discovered more fully the desolation of the place--the rough stone walls, the 

spiral stairs, black with age, and a suit of ancient armour, with an iron visor, that hung upon 

the walls, and appeared a trophy of some former victory. 

 

Having reached a landing-place, "You may wait here, lady," said he, applying a key to 

the door of a chamber, " while I go up, and tell the Signora you are coming."   

 

"That ceremony is unnecessary," replied Emily, "my aunt will rejoice to see me." 

 

"I am not so sure of that," said Barnardine, pointing to the room he had opened.  "Come 

in here, lady, while I step up." 

 

Emily, surprised and somewhat shocked, did not dare to oppose him further, but, as he 

was turning away with the torch, desired he would not leave her in darkness.  He looked 

around, and, observing a tripod lamp, that stood on the stairs, lighted and gave it to Emily, 

who stepped forward into a large old chamber, and he closed the door.  As she listened 

anxiously to his departing steps, she thought he descended, instead of ascended, the stairs; but 

the gusts of wind, that whistled round the portal, would not allow her to hear distinctly any 

other sound.  Still, however, she listened, and, perceiving no step in the room above, where he 

had affirmed Madame Montoni to be, her anxiety increased, though she considered that the 

thickness of the floor in this strong building might prevent any sound reaching her from the 

upper chamber.   

The next moment, in a pause of the wind, she distinguished Barnardine's step 

descending to the court, and then thought she heard his voice; but, the rising gust again 

overcoming other sounds, Emily, to be certain on this point, moved softly to the door, which, 

on attempting to open it, she discovered was fastened.  All the horrid apprehensions, that had 

lately assailed her, returned at this infant with redoubled force, and no longer appeared like 

the exaggerations of a timid spirit, but seemed to have been sent to warn her of her fate.  She 

now did not doubt, that Madame Montoni had been murdered, perhaps in this very chamber; 

or that she herself was brought hither for the same purpose.  The countenance, the manners, 

and the recollected words of Barnardine, when he had spoken of her aunt, confirmed her 
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worst fears.  For some moments, she was incapable of considering of any means, by 

which she might attempt an escape.  StiIl she listened, but heard footsteps neither on the 

stairs nor in the room above; she thought, however, that she again distinguished 

Barnardine's voice below, and went to a grated window, that opened upon the court, to 

enquire further.  Here, she plainly heard his hoarse accents, mingling with the blast, that 

swept by, but they were Iost again so quickly, that their meaning could not be 

interpreted; and then the light of a torch, which seemed to issue from the portaI below, 

flashed across the court, and the long shadow of a man, who was under the arch-way, 

appeared upon the pavement.  Emily, from the hugeness of this sudden portrait, 

concluded it to be that of Barnardine; but other deep tones, which passed in the wind, 

soon convinced her he was not alone, and that his companion was not a person very 

liable to pity. 

 

When her spirits had overcome the first shock of her situation, she held up the 

Iamp to examine if the chamber afforded a possibility of an escape.  It was a spacious 

room, whose waIIs, wainscoted with rough oak, showed no casement but the grated one, 

which Emily had Ieft, and no other door than that by which she had entered. The feeble 

rays of the lamp, however, did not allow her to see at once its full extent; she perceived 

no furniture, except, indeed, an iron chair, fastened in the centre of the chamber, 

immediately over which, depending on a chain from the ceiling, hung an iron ring.  

Having gazed upon these, for some time, with wonder and horror, she next observed 

iron bars below, made for the purpose of confining the feet, and on the arms of the chair 

were rings of the same metaI.  As she continued to survey them, she concluded that they 

were instruments of torture, and it struck her, that some poor wretch had once been 

fastened in this chair, and had there been starved to death.  She was chilled by the 

thought; but, what was her agony when, in the next moment, it occurred to her, that her 

aunt might have been one of these victims, and that she herself might be the next!  An 

acute pain seized her head, she was scarcely able to hold the lamp, and, looking round 

for support, she was seating herself, unconsciously, in the iron chair itself; but suddenly 

perceiving where she was, she started from it in horror, and sprung towards a remote 

end of the room.  Here again she looked round for a seat to sustain her, and perceived 

only a dark curtain, which, descending from the ceiling to the floor, was drawn along 

the whole side of the chamber.  Ill as she was, the appearance of this curtain struck her, 

and she paused to gaze upon it, in wonder and apprehension. 
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It seemed to conceal a recess of the chamber; she wished, yet dreaded, to lift it, and to 

discover what it veiled:  twice she was withheld by a recollection of the terrible spectacle her 

daring hand had formerly unveiled in an apartment of the castle, till, suddenly conjecturing 

that it concealed the body of her murdered aunt, she seized it, in a fit of desperation, and drew 

it aside.  Beyond, appeared a corpse, stretched on a kind of low couch, which was crimsoned 

with human blood, as was the floor beneath.  The features, deformed by death, were ghastly 

and horrible, and more than one livid wound appeared in the face.  Emily, bending over the 

body, gazed, for a moment, with an eager, frenzied eye; but, in the next, the lamp dropped 

from her hand, and she fell senseless at the foot of the couch. 

 

When her senses returned, she found herself surrounded by men, among whom was 

Barnardine, who was lifting her from the floor, and then bore her along the chamber.  She was 

sensible of what passed, but the extreme languor of her spirits did not permit her to speak, or 

move, or even to feel any distinct fear.  They carried her down the stair-case, by which she 

had ascended; when, having reached the arch-way, they stopped, and one of the men, taking 

the torch from Barnardine, opened a small door, that was cut in the great gate, and, as he 

stepped out upon the road, the light he bore shewed several men on horse-back, in waiting.  

Whether it was the freshness of the air, that revived Emily, or that the objects she now saw 

roused the spirit of alarm, she suddenly spoke, and made an ineffectual effort to disengage 

herself from the grasp of the ruffians, who held her. 

 

Barnardine, meanwhile, called loudly for the torch while distant voices answered, and 

several persons approached, and, in the same instant, a light flashed upon the court of the 

cable.  Again he vociferated for the torch, and the men hurried Emily through the gate.  At a 

short distance, under the shelter of the castle walls, she perceived the fellow, who had taken 

the light from the porter, holding it to a man, busily employed in altering the saddle of a 

horse, round which were several horsemen, looking on, whose harsh features received the full 

glare of the torch; while the broken ground beneath them, the opposite walls, with the tufted 

shrubs, that overhung their summits, and an embattled watch-tower above, were reddened 

with the gleam, which, fading gradually away, left the remoter ramparts and the woods below 

to the obscurity of night. 
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"What do you waste time for, there?" said Barnardine with an oath, as he 

approached the horsemen.  " Dispatch--dispatch." 

 

"The saddle will be ready in a minute," replied the man who was buckling it, at 

whom Barnardine now swore again, for his negligence, and Emily, calling feebly for 

help, was hurried towards the horses, while the ruffians disputed on which to place her, 

the one designed for her not being ready.  At this moment a cluster of lights issued from 

the great gates, and she immediately heard the shrill voice of Annette above those of 

several other persons, who advanced.  In the same moment, she distinguished Montoni 

and Cavigni, followed by a number of ruffian-faced fellows, to whom she no longer 

looked with terror, but with hope, for, at this instant, she did not tremble at the thought 

of any dangers that might await her within the castle, whence so lately and so anxiously 

she had wished to escape.  Those, who threatened her from without, had engrossed all 

her apprehensions. 

 

A short contest ensued between the parties, in which that of Montoni, however, 

were presently victors, and the horsemen, perceiving that numbers were against them, 

and being, perhaps, not very warmly interested in the affair they had undertaken, 

galloped off, while Barnardine had run far enough to be lost in the darkness, and Emily 

was led back into the castle.  As she re-passed the courts, the remembrance of what she 

had seen in the portal-chamber came, with all its horror, to her mind; and when, soon 

after, she heard the gate close, that shut her once more within the castle walls, she 

shuddered for herself, and, almost forgetting the danger she had escaped, could scarcely 

think that any thing less precious than liberty and peace was to be found beyond them.' 

 

These volumes are interspersed with many pieces of poetry, some beautiful, all 

pleasing, but rather monotonous.  We cannot resist the temptation of giving our readers 

the following charming one, more especially as poetical beauties have not a fair chance 

of being attended  

to, amidst the stronger interest inspired by such a series of adventures.  The love 

of poetry is a taste; curiosity is a kind of appetite, and hurries headlong on, impatient for 

its complete gratification: 
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THE SEA-NYMPH. 

 

'Down, down a thousand fathom deep,  

Among the sounding seas I go;  

Play round the foot of every steep  

Whose cliffs above the ocean grow. 

 

There, within their secret caves,  

I hear the mighty rivers roar;  

And guide their streams through Neptune's waves  

To bless the green earth's inmost shore: 

 

And bid the freshen'd waters glide,  

For fern-crown'd nymphs of lake, or brook,  

Through winding woods and pastures wide,  

And many a wild, romantic nook. 

 

For this the nymphs, at fall of eve,  

Oft dance upon the flow'ry banks,  

And sing my name, and garlands weave  

To bear beneath the wave their thanks. 

 

In coral bow'rs I love to lie,  

And hear the surges roll above,  

And through the waters view on high  

The proud ships sail, and gay clouds move. 

 

And oft at midnight's stillest hour,  

When summer seas the vessel lave,  

I love to prove my charmful pow'r  

While floating on the moon-light wave. 

 

And when deep sleep the crew has bound,  

And the sad lover musing leans  
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O'er the ship's side, I breathe around  

Such strains as speak no mortal means! 

 

O'er the dim waves his searching eye  

Sees but the vessel's lengthen'd shade;  

Above--the moon and azure sky;  

Entranc'd he hears, and half afraid! 

 

Sometimes, a single note I swell,  

That, softly sweet, at distance dies;  

Then wake the magic of my shell,  

And choral voices round me rise ! 

 

The trembling youth, charm'd by my strain,  

Calls up the crew, who, silent, bend  

O'er the high deck, but list in vain;  

My song is hush'd, my wonders end! 

 

Within the mountain's woody bay,  

Where the tall bark at anchor rides,  

At twilight hour, with tritons gay,  

I dance upon the lapsing tides: 

 

And with my sister-nymphs I sport,  

Till the broad sun looks o'er the floods; 

Then, swift we seek our crystal court,  

Deep in the wave, 'mid Neptune's woods. 

 

In cool arcades and glassy halls,  

We pass the sultry hours of noon,  

Beyond wherever sun-beam falls,  

Weaving sea-flowers in gay festoon. 

 

The while we chant our ditties sweet  
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To some soft shell that warbles near;  

Join'd by the murmuring current, fleet,  

That glide along our halls so clear. 

 

There, the pale pearl and sapphire blue,  

And ruby red, and em'rald green,  

Dart from the domes a changing hue,  

And starry columns deck the scene. 

 

When the dark storm scowls o'er the deep,  

And long, long peals of thunder sound,  

On some high cliff my watch I keep  

O'er all the restless seas around: 

 

Till on the ridgy wave afar  

Comes the lone vessel, labouring slow,  

Spreading the white foam in the air,  

With sail and top-mast bending low. 

 

Then, plunge I mid the ocean's roar,  

My way by quiv'ring lightnings shewn,  

To guide the bark to peaceful shore,  

And hush the sailor's fearful groan. 

 

And if too late I reach its side  

To save it from the 'whelming surge,  

I call my dolphins o'er the tide,  

To bear the crew where isles emerge. 

 

Their mournful spirits soon I cheer,  

While round the desert coast I go,  

With warbled songs they faintly hear,  

Oft as the stormy gust sinks low. 
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My music leads to lofty groves,  

That wild upon the sea-bank wave;  

Where sweet fruits bloom, and fresh spring roves,  

And closing boughs the temper brave. 

 

Then, from the air spirits obey 

My potent voice they love so well, 

And, on the clouds, paint visions gay, 

While strains more sweet at distance swell 

 

And thus the lonely hours I cheat,  

Soothing the ship-wreck'd sailor's heart,  

Till from the waves the storms retreat,  

And o'er the east the day-beams dart. 

 

Neptune for this oft binds me fast  

To rocks below, with choral chain,  

Till all the tempest's over-past,  

And drowning seamen cry in vain. 

 

Whoe'er ye are that love my lay,  

Come, when red sun-set tints the wave,  

To the still sands, where fairies play;  

There, in cool seas, I love to lave.' 

 

If, in consequence of the criticisms impartiality has obliged us to make upon this 

novel, the author should feel disposed to ask us, Who will write a better? we boldly 

answer her, “Yourself”; when no longer disposed to sacrifice excellence to quantity, and 

lengthen out a story for the sake of filling an additional volume. 
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SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (Data da crítica – Agosto de 1794) 

 

Coleridge, Samuel Taylor. Uma crítica de Os Mistérios de Udolpho, de Ann Radcliffe. 

The Critical review (Agosto 1794): 361-72. 

 

“Os Mistérios de Udolpho: Um romance intercalado com trechos de poesia”, de Ann 

Radcliffe, autora de “Romance of the Florest”, 4 Vol. Robinsons, 1794. 

 

[epígrafe] 

Tuas também são estas chaves de ouro, menino imortal! 

Elas podem abrir as portas da alegria, 

Do horror daquele, ou dos medos emocionantes, 

Ou abrir a fonte sagrada das lágrimas complacentes. 

 

Foram tais os presentes da musa ao infante Shakespeare, e embora talvez para nenhum 

outro mortal ela tenha sido tão pródiga em seus dons, a Sra. Radcliffe devem estar 

completamente de posse das chaves referentes à terceira linha do poema. Todos os que leram 

o "Romance of the Forest" testemunharão de bom grado. A produção atual nem sequer exige 

o nome da sua autora para que se verique que vem da mesma mão. Os mesmos poderes de 

descrição são exibidos, a mesma predileção é descoberta pelo maravilhoso e sombrio, os 

mesmos terrores misteriosos estão continuamente excitando na mente a ideia de uma 

aparência sobrenatural, mantendo-nos, por assim dizer, no limite e nos confins do mundo dos 

espíritos, e ainda são engenhosamente explicados por causas familiares; a curiosidade é 

mantida no trecho de página em página; de volume a volume; e o segredo, que o leitor pensa a 

cada instante a ponto de penetrar, voa como um fantasma diante dele e foge de sua ansiedade 

até o último momento de prolongada expectativa. 

Essa arte de escapar das conjecturas do leitor foi aprimorada e aperfeiçoada junto com a 

sagacidade do leitor; assim como as várias invenções de fechaduras, ferrolhos e gavetas 

privadas, a fim de proteger, prender e esconder sempre acompanharam a engenhosidade do 

batedor de carteira e do arrombador de casas, cuja profissão é desbloquear, desamarrar e abrir 

o que você tanto se deu ao trabalho de esconder. Nesta disputa de curiosidade de um lado e 

invenção do outro, a Sra. Radcliffe tem certamente a vantagem. Ela adora esconder seu plano 

com a sua capacidade inventiva mais artificial, e parece se divertir dizendo, a cada virada e 

duplicação da história: “- Agora você pensa que me tem, mas tomarei o cuidado de desapontá-
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lo.” Este método é, no entanto, sujeito aos seguintes inconvenientes, que na busca do 

novo, o autor tende a esquecer o natural; e, ao rejeitar as conclusões mais óbvias, tomar 

aquelas que são menos satisfatórias. O banal e o extravagante são Cila e Caribdis de 

escritores que lidam com ficção. Em relação ao trabalho que temos diante de nós, 

embora reconheçamos os poderes extraordinários da Sra. Radcliffe, alguns leitores 

estarão inclinados a duvidar se elas foram exercidas na presente obra com igual efeito 

como no “Romance of the Forest”. 

 

Quatro volumes não podem depender inteiramente de incidentes terríveis e da 

complexidade da história. Eles exigem caráter, unidade de projeto, um delineamento das 

cenas da vida real e uma variedade de contrastes bem delimitado. Os “Mistérios de 

Udolpho” são realmente aliviados por uma descrição muito elegante e um cenário 

pitoresco; mas nas descrições há muita mesmice: o pinheiro e o lariço ondulam, e a lua 

cheia derrama seu lucro em quase todos os capítulos. A curiosidade é levantada com 

mais frequência do que gratificada; ou melhor, é elevada tão alto que nenhuma 

gratificação adequada pode ser dada a ela; o interesse é completamente dissolvido 

quando a aventura termina, e o leitor, quando chega ao fim da obra, procura em vão o 

feitiço que o prendia tão fortemente a ela. Existem outros pequenos defeitos, que a 

imparcialidade nos obriga a notar. As maneiras não correspondem suficientemente com 

a era que a autora escolheu, que é o final do século dezesseis. Não há, talvez, 

anacronismo direto, mas à educação dada à heroína, uma jovem do campo, criada nas 

margens do Rio Garona; a menção a botânica; de pequenos círculos de infidelidade, 

etc.; dão tanto o ar de costumes modernos, que não é contrabalançado por arcos góticos 

e móveis antigos. É possível que os costumes de diferentes épocas não sejam tão 

diferentes quanto possamos imaginar, e mais do que provável que geralmente estejamos 

errados quando tentamos delinear qualquer um que não seja o nosso; mas há pelo menos 

um estilo de maneiras que nossa imaginação se apropria para cada época, e que, como 

um traje de vestido teatral, não é abandonado sem ferir os sentimentos. A personagem 

de Annette, uma empregada doméstica, está muito desgastada, e o da tia, madame 

Cheron, é muito baixo e egoísta para despertar qualquer grau de interesse, ou justificar 

os perigos aos quais sua sobrinha se expõe por causa dela. Devemos da mesma forma 

observar, que as aventuras não apontam suficientemente para um centro: não tentamos, 

entretanto, analisar a história; pois não teria outro efeito senão destruir o prazer do 

leitor, vamos nos contentar em dar o seguinte exemplo de uma daquelas pitorescas 
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cenas de terror, que o autor sabe tão bem desenvolver: 'Durante o resto do dia, a mente de 

Emily estava agitada com dúvidas, medos e determinações contrárias, sobre o assunto de 

encontrar esse Barnardine na muralha e submeter-se à sua orientação, que ela mal sabia para 

onde. Piedade por sua tia e ansiedade por si mesma alternadamente balançaram sua 

determinação, e a noite chegou, antes que ela decidisse sobre sua conduta. Ela ouviu o cabo 

do relógio bater onze horas, doze horas, e ainda assim sua mente vacilou. Chegou o momento, 

porém, em que ela não poderia mais hesitar: e então o interesse que ela sentia por sua tia 

superou outras considerações, e pediu a Annette que a seguisse até a porta externa da galeria 

abobadada, e lá, aguardando seu retorno, ela desceu de seu quarto. O castelo estava 

perfeitamente quieto, e o grande salão, onde recentemente ela havia testemunhado uma cena 

de discórdia terrível, agora retornou apenas os passos sussurrantes das duas figuras solitárias 

deslizando temerosas entre os pilares, e brilhava apenas para a lâmpada fraca que carregavam. 

Emily, enganada pelas sombras compridas dos pilares e pelas luzes brilhantes entre eles, 

muitas vezes parava, imaginando ter visto alguma pessoa movendo-se na distante obscuridade 

da perspectiva; e, ao passar por esses pilares, ela temeu virar os olhos na direção deles, quase 

esperando ver uma figura sair de trás de seu eixo largo. Ela alcançou, no entanto, a galeria 

abobadada sem interrupção, mas abriu sua porta externa com uma mão trêmula e, cobrando 

Annette para não sair e para mantê-la um pouco aberta para que ela pudesse ser ouvida, se 

chamasse, ela lhe entregou a lâmpada, que ela não se atreveu a levar ela mesma por causa dos 

homens de guarda e, sozinha, saiu para o terraço escuro. Tudo estava tão quieto que ela temia 

que seus próprios passos leves fossem ouvidos pelas sentinelas distantes e ela caminhou com 

cautela em direção ao local onde ela havia conhecido Barnardine, ouvindo por um som e 

olhando para a frente através da escuridão em busca dele. Por fim, ela foi surpreendida por 

uma voz profunda, que falou perto dela, e ela fez uma pausa, sem saber se era dele, até que 

falou novamente, e ela então reconheceu os tons profundos de Barnardine, que tinha sido 

pontual até o momento, e estava no local designado, descansando na parede da muralha. 

Depois de repreendê-la por não ter vindo antes e dizer que estava esperando quase meia 

hora, ele desejou que Emily, que não respondeu, o seguisse até a porta pela qual ele entrara no 

terraço. Enquanto ele destrancava a porta, ela olhou para trás, para o que havia deixado, e 

observando os raios do fluxo da lâmpada através de uma pequena abertura, tinha certeza de 

que Annette ainda estava lá. Mas sua situação remota dificilmente ajudaria Emily, depois que 

ela deixasse o terraço; e, quando Barnardine abriu o portão, o aspecto sombrio da passagem 

além, mostrado por uma tocha acesa na calçada, a fez encolher por segui-lo sozinha e ela se 

recusou a ir, a menos que Annette pudesse acompanhá-la. Isso, no entanto, Barnardine se 
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recusou terminantemente a permitir, misturando-se ao mesmo tempo com sua recusa em 

tais astutas circunstâncias para aumentar a pena e a curiosidade de Emily por sua tia, 

que ela, finalmente, consentiu em segui-lo sozinha até o portal. 

Ele então pegou a tocha e a conduziu ao longo da passagem, na extremidade da 

qual ele destrancou outra porta de onde eles desceram alguns passos em uma capela, 

que, como Barnardine ergueu a tocha para iluminá-la, Emily observou que estava em 

ruínas, e imediatamente, se lembrou de uma conversa anterior de Annette sobre isso, 

com emoções muito desagradáveis. Ela olhou com medo para as paredes quase sem 

telhado, verdes com a umidade, e para os pontos góticos das janelas, onde a hera e o 

briônia há muito supriam o lugar do vidro e corriam o manto entre os capitéis quebrados 

de algumas colunas, que uma vez sustentaram o telhado. Barnardine tropeçou no 

pavimento quebrado e, sua voz, ao proferir um juramento repentino, foi devolvido em 

ecos vazios, o que o tornou mais espantoso. O coração de Emily afundou: mas ela ainda 

o seguiu, e ele saiu do que tinha sido o corredor principal da capela. 

 

"Desça essas escadas, senhora," disse Barnardine, enquanto descia um lance de 

escada, que parecia levar aos cofres; mas Emily parou no topo e perguntou, em tom 

trêmulo, para onde ele a estava conduzindo. 

 

"Para o portal", disse Barnardine. 

 

"Não podemos passar da capela para o portal?" disse Emily. 

 

- Não, Signora; isso leva ao pátio interno, que não escolhi destrancar. Por aqui, e 

chegaremos ao pátio externo em breve. 

 

Emily ainda hesitou; temendo não apenas continuar, mas, já que ela havia ido tão 

longe, irritar Barnardine por se recusar a ir mais longe. 

 

"Venha, senhora", disse o homem, que quase atingiu o fim do vôo, "apresse-se um 

pouco; não posso esperar aqui a noite toda." 

 

"Aonde esses degraus levam?" disse Emily, ainda parando. 
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"Para o portal", repetiu Barnardine, em tom irritado, "Eu não vou esperar mais." Ao 

dizer isso, ele continuou com a luz, e Emily, temendo provocá-lo com mais demora, o seguiu 

com relutância. A partir dos degraus, eles passaram por uma passagem adjacente aos cofres, 

cujas paredes estavam caindo com orvalhos nocivos, e os vapores, que rastejavam ao longo do 

solo, fez a tocha acender tão fracamente que Emily esperava a cada momento vê-la apagada, e 

Barnardine mal conseguia encontrar o caminho. À medida que avançavam, esses vapores se 

espessavam, e Barnardine, acreditando que a tocha estava expirando, parou por um momento 

para apará-la. 

 

Quando ele então descansou contra um par de portões de ferro, que se abria a partir da 

passagem, Emily viu, por incertos flashes de luz, as abóbadas além, e, perto dela, montes de 

terra, que pareciam cercar uma sepultura aberta. Tal objeto, em tal cena, poderia, a qualquer 

momento, tê-la perturbado; mas agora ela estava chocada por um pressentimento instantâneo, 

que este era o túmulo de sua tia infeliz, e que o traiçoeira Barnardine estava levando-a à 

destruição. O lugar obscuro e terrível, para o qual ele a conduziu, parecia justificar o 

pensamento; era um lugar adequado para o assassinato, um receptáculo para os mortos, onde 

um ato de horror poderia ser cometido e nenhum vestígio apareceria para proclamá-lo. Emily 

estava tão dominada pelo terror que, por um momento, não foi capaz de determinar que 

conduta seguir. 

Ela então considerou que seria em vão tentar fugir de Barnardine, já que a extensão e a 

complexidade do caminho que ela passou, logo o capacitaria a alcançá-la, que não estava 

familiarizada com as curvas, e cuja fraqueza não a permitiria correr com muita rapidez. Ela 

também temia irritá-lo com a revelação de suas suspeitas, o que uma recusa em acompanhá-lo 

mais certamente faria; e, uma vez que ela já estava em seu poder tanto quanto era possível que 

ela pudesse estar se prosseguisse, ela, finalmente, decidiu suprimir tanto quanto pudesse a 

aparência da apreensão e seguiu silenciosamente para onde ele pretendia conduzi-la. 

 

Pálida de horror e ansiedade, ela agora esperou até que Barnardine tivesse aparado a 

tocha e quando sua visão pousou novamente sobre o túmulo, ela não podia deixar de 

perguntar para quem estava preparado. Ele tirou os olhos da tocha e fixou-os no rosto dela, 

sem falar. Ela repetiu fracamente a pergunta, mas o homem, sacudindo a tocha, continuou; e 

ela seguiu, tremendo, para um segundo lance de escadas; tendo ascendido, uma porta os 

conduziu ao primeiro pátio do castelo. Ao atravessarem, a luz mostrou as altas paredes pretas 

em torno deles, guarnecido com grama alta e ervas daninhas úmidas que encontravam um solo 
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escasso entre as pedras em decomposição; os pesados contrafortes, com, aqui e ali, entre 

eles, uma grade estreita, que permitia uma circulação mais livre de ar ao pátio, os 

maciços portões de ferro que levavam ao cabo, cujas torres agrupadas apareciam acima 

e, em frente, as enormes torres e o arco do próprio portal. Neste cenário, a pessoa 

grande e rude de Barnardine, segurando a tocha, formava uma figura característica. Este 

Barnardine estava envolto em uma longa capa escura, que dificilmente permitia o tipo 

de meias-botas ou sandálias, que eram amarradas em suas pernas, para aparecer e 

mostravam apenas a ponta de uma espada larga, que ele normalmente usava, pendurada 

em um cinto sobre seus ombros. Em sua cabeça estava um gorro de veludo liso e 

pesado, que lembra um turbante, em que havia uma pena curta; o rosto abaixo exibia 

traços fortes, e um semblante enrugado com linhas de astúcia e escurecido pelo 

descontentamento habitual. 

 

A vista do tribunal, no entanto, reanimou Emily, que, ao cruzar silenciosamente 

em direção ao portal, começou a ter esperança de que seus próprios temores, e não a 

traição de Barnardine, a enganaram. Ela olhou ansiosamente para a primeira janela, que 

apareceu acima do arco elevado da ponte levadiça; mas estava escuro e ela perguntou se 

pertencia ao aposento onde Madame Montoni estava confinada. Emily falou baixo, e 

Barnardine, talvez, não ouviu sua pergunta, pois não respondeu; e eles, logo depois, 

entraram pela porta dos fundos do portal, que os levou ao pé de uma escadaria, que 

acabou em uma das torres. 

 

"Subindo esta escada está a Signora", disse Barnardine. 

 

“Ela está” Repetiu Emily fracamente, enquanto começava a subir. 

 

"Ela está na câmara superior", disse Barnardine. 

 

Conforme eles passavam, o vento, que entrava pelas cavidades estreitas na parede, fez a 

tocha acender e lançou um brilho mais forte sobre o rosto sombrio e pálido de Barnardine, e 

descobriu mais completamente a desolação do lugar - as ásperas paredes de pedra, as escadas 

em espiral, enegrecidas pelo tempo, e uma armadura antiga, com uma viseira de ferro, 

pendurada na parede, que parecia um troféu de alguma vitória passada. 
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Tendo chegado a um local de pouso, "Você pode esperar aqui, senhora", disse ele, 

aplicando uma chave à porta de uma câmara, "enquanto eu subo e digo à signora que você 

está vindo." 

"Essa cerimônia é desnecessária", respondeu Emily, "minha tia ficará feliz em me ver." 

"Não tenho tanta certeza disso", disse Barnardine, apontando para a sala que havia 

aberto. "Venha aqui, senhora, enquanto eu me aproximo." 

Emily, surpresa e um tanto chocada, não ousou se opor mais a ele, mas ao vê-lo se 

afastar com a tocha, desejou que ele não a deixasse na escuridão. Ele olhou em volta e, 

observando uma lâmpada de tripé, que ficou na escada, iluminou e a deu para Emily, que 

entrou em uma grande câmara velha e fechou a porta. Enquanto ela ouvia ansiosamente seus 

passos partindo, ela pensou que ele desceu, em vez de subir, as escadas; mas as rajadas de 

vento, que assobiavam em volta do portal, não lhe permitiam ouvir distintamente qualquer 

outro som. Ainda assim, no entanto, ela ouviu e, não percebendo nenhum passo na sala acima, 

onde ele havia afirmado que Madame Montoni estava, sua ansiedade aumentava, embora ela 

considerasse que a espessura do piso daquele edifício forte poderia impedir que qualquer som 

chegasse a ela do quarto superior. No momento seguinte, em uma pausa do vento, ela 

distinguiu os passos de Barnardine descendo para o pátio, e então pensou ter ouvido sua voz; 

mas, a rajada de vento que subia novamente superando outros sons, Emily, para ter certeza 

neste ponto, moveu-se suavemente para a porta, que, ao tentar abri-la, descobriu que estava 

trancada. Todas as horríveis apreensões que anteriormente a tinham assaltado, voltaram para 

esta criança com força redobrada, e não pareciam mais os exageros de um espírito tímido, mas 

sim terem sido enviados para avisá-la de seu destino. Ela agora não tinha dúvidas de que 

Madame Montoni tinha sido assassinada, talvez nesta mesma câmara; ou que ela mesma foi 

trazida para cá com o mesmo propósito. O semblante, as maneiras e as recordadas palavras de 

Barnardine, ao falar de sua tia, confirmaram seus piores temores. 

Por alguns momentos, ela foi incapaz de considerar qualquer meio pelo qual poderia 

tentar uma fuga. Ainda assim, ela ouviu, mas não notou passos nem nas escadas nem na sala 

de cima; ela pensou, porém, ter distinguindo novamente a voz de Barnardine lá embaixo e foi 

até uma janela gradeada, que dava para o pátio, para indagar um pouco mais. Aqui, ela ouviu 

claramente seus sotaques roucos misturados com a explosão que varreu, mas eles foram 

perdidos de novo tão rapidamente que seu significado não pôde ser interpretado; e então a luz 

de uma tocha, que parecia sair do portal abaixo, brilhou através do pátio e a longa sombra de 

um homem, que estava sob a passagem em arco, apareceu na calçada. Emily, pela imensidão 

desse retrato repentino, concluiu que era de Barnardine; mas outros tons profundos, que 
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passavam com o vento, logo a convenceram de que ele não estava sozinho, e que seu 

companheiro não era uma pessoa muito suscetível à pena. Quando seu ânimo superou o 

primeiro choque de sua situação, ela ergueu a lâmpada para examinar se a câmara oferecia 

uma possibilidade de fuga. Era uma sala espaçosa, cujas paredes revestidas de carvalho bruto, 

não apresentavam nenhuma janela, exceto a gradeada, que Emily havia deixado, e nenhuma 

outra porta senão aquela pela qual ela havia entrado. Os fracos raios da lamparina, entretanto, 

não permitiam que ela visse imediatamente toda a sua extensão; ela não percebeu nenhum 

móvel, exceto, de fato, uma cadeira de ferro, fixada no centro da câmara, imediatamente 

acima da qual, dependendo de uma corrente do teto, pendia um anel de ferro. Tendo 

contemplado-o, por algum tempo, com admiração e horror, em seguida, ela observou barras 

de ferro abaixo, feitas com o propósito de confinar os pés, e nos braços da cadeira havia anéis 

do mesmo metal. Enquanto ela continuava a examiná-los, ela concluiu que eram instrumentos 

de tortura e ela percebeu que algum pobre coitado uma vez foi preso a esta cadeira, e ali 

morreu de fome. Ela ficou gelada com o pensamento; mas, qual foi sua agonia quando, no 

momento seguinte, ocorreu-lhe que sua tia poderia ter sido uma dessas vítimas, e que ela 

mesma poderia ser a próxima! Uma dor aguda atingiu sua cabeça, ela mal conseguia segurar a 

lâmpada e, procurando ao redor por apoio, ela foi se sentando, inconscientemente, na própria 

cadeira de ferro; mas de repente percebendo onde ela estava, ela levantou-se horrorizada, e 

saltou em direção a uma extremidade remota da sala. Aqui novamente ela olhou em volta 

procurando um assento para sustentá-la, e notou apenas uma cortina escura, que, descendo do 

teto ao chão, que foi desenhado ao longo de todo o lado da câmara. Doente como ela estava, a 

aparência desta cortina a atingiu e ela parou para contemplá-la, maravilhada e apreensiva. 

Parecia ocultar um recesso da câmara; ela desejava, embora temesse, levantá-la e 

descobrir o que ela ocultava: duas vezes ela foi impedida por uma lembrança do terrível 

espetáculo que sua mão ousada havia revelado anteriormente em um apartamento do castelo, 

até que, subitamente conjeturando que a cortina escondia o corpo de sua tia assassinada, ela a 

agarrou, em um acesso de desespero, e a puxou de lado. Além, apareceu um cadáver, esticado 

em uma espécie de sofá baixo, que estava vermelho com sangue humano, assim como o chão 

abaixo. As feições, deformadas pela morte, eram medonhas e horríveis, e mais de uma ferida 

lívida apareceu no rosto. Emily, curvando-se sobre o corpo, olhou, por um momento, com 

olhos ansiosos e frenéticos; mas, em seguida, a lâmpada tombou de sua mão e ela caiu sem 

sentidos aos pés do sofá. Quando seus sentidos voltaram, ela viu-se cercada por homens, entre 

os quais Barnardine, que a estava levantando do chão, e então a carregando ao longo do 

quarto. Ela estava ciente do que se passava, mas o langor extremo de seu espírito não a 
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permitiu falar, ou mover-se, ou mesmo sentir algum medo distinto. Eles a carregaram escada 

abaixo, pela qual ela havia subido; quando, chegando ao arco, eles pararam, e um dos 

homens, pegando a tocha de Barnardine, abriu uma pequena porta, que foi cortada no grande 

portão, e, quando ele saiu na estrada, a luz que ele carregava mostrou vários homens a cavalo, 

à espera. Quer tenha sido o frescor do ar, que reanimou Emily, ou os objetos que ela agora via 

que despertaram o espírito de alarme, ela falou de repente, e fez um esforço ineficaz para se 

libertar das garras dos rufiões que a seguravam. 

Barnardine, por sua vez, chamou em voz alta pela tocha enquanto vozes distantes 

respondiam e várias pessoas se aproximaram, e, no mesmo instante, uma luz brilhou sobre o 

corte do castelo. Novamente ele vociferou pela tocha e os homens apressaram Emily através 

do portão. A uma curta distância, sob o abrigo das muralhas do castelo, ela percebeu o sujeito, 

que havia tirado a luz do porteiro, segurando-a para um homem, ocupadamente atarefado em 

alterar a sela de um cavalo, ao redor do qual havia vários cavaleiros olhando, cujas feições 

severas receberam o brilho total da tocha; enquanto o terreno acidentado abaixo deles, as 

paredes opostas, com os arbustos tufados que pairava sobre seus cumes, e uma torre de vigia 

em apuros acima, estava avermelhado com o brilho que desaparecendo gradualmente deixava 

as muralhas mais remotas e os bosques abaixo na escuridão da noite. 

"Por que você perde tempo, aí?" disse Barnardine praguejando, ao se aproximar dos 

cavaleiros. "Despachem - despachem." 

"A sela estará pronta em um minuto," respondeu o homem que o estava afivelando, a 

quem Barnardine praguejou novamente por sua negligência; e Emily, pedindo socorro 

debilmente, foi apressada em direção aos cavalos enquanto os rufiões disputavam em qual 

colocá-la, já que a dela não estava pronta. Neste momento, um aglomerado de luzes saiu dos 

grandes portões, e ela imediatamente ouviu a voz estridente de Annette acima das de várias 

outras pessoas, que avançaram. No mesmo momento, ela distinguiu Montoni e Cavigni, 

seguido por uma série de companheiros com feições de rufiões, para quem ela já não olhava 

com terror mas com esperança, pois, neste instante, ela não tremeu ao pensar em quaisquer 

perigos que poderiam esperar por ela dentro do castelo, de onde tão recentemente e tão 

ansiosamente ela desejou escapar. Aqueles que a ameaçaram de fora absorveram todas as suas 

apreensões. Seguiu-se uma breve disputa entre as partes, na qual a de Montoni, entretanto, foi 

vitoriosa, e os cavaleiros, percebendo que os números estavam contra eles e, talvez não muito 

interessados no assunto que haviam empreendido, partiram a galope, enquanto Barnardine 

havia corrido longe o suficiente para se perder na escuridão, e Emily foi conduzida de volta 

para o castelo. Ao passar novamente pelos tribunais, a lembrança do que vira na câmara do 
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portal veio, com todo o seu horror, à sua mente; e quando, logo depois, ela ouviu o portão 

fechar, que a fechou mais uma vez dentro das paredes do castelo, ela estremeceu por si 

mesma, e, quase esquecendo o perigo de que havia escapado, mal podia pensar que algo 

menos precioso que a liberdade e a paz era para ser encontrado além deles. ' 

Esses volumes são intercalados com muitos trechos de poesia, alguns belos, todos 

agradáveis, mas um tanto monótonos. Não podemos resistir à tentação de dar aos nossos 

leitores o seguinte charmoso, mais especialmente porque as belezas poéticas não têm uma 

chance justa de serem atendidas, em meio ao maior interesse inspirado por tal série de 

aventuras. O amor pela poesia é um gosto; a curiosidade é uma espécie de apetite e avança 

impaciente por sua satisfação completa: 

 

“A Ninfa marinha 

Abaixo, abaixo de mil metros de profundidade, 

Entre os mares sonantes eu vou; 

Brinque ao pé de cada inclinação 

Cujos penhascos acima do oceano crescem. 

 

Lá, dentro de suas cavernas secretas, 

Eu ouço o rugido dos rios poderosos; 

E guiando seus riachos pelas ondas de Netuno 

Para abençoar a costa mais íntima da terra verde: 

 

E faça com que as águas frescas deslizem, 

Para ninfas coroadas de samambaias de lago, ou riacho, 

Através de florestas sinuosas e amplas pastagens , 

E muitos cantos selvagens e românticos. 

 

Por isso as ninfas, ao cair da véspera, 

Frequentemente dançam nas margens fluidas 

E cantam meu nome, e guirlandas tecem 

Para oferecer sob a onda seus agradecimentos. 

Em um caramanchão de corais eu amo deitar, 

E ouvir as ondas rolando acima, 

E através da vista das águas no alto 



157 

 

Os navios orgulhosos navegam e nuvens alegres se movem. 

 

E muitas vezes na hora mais calma da meia-noite, 

Quando os mares de verão, o navio banham, 

Eu amo provar meu charmoso poder 

Enquanto flutuo sob a onda de luz da lua. 

 

E quando a tripulação salta está em sono profundo, 

E o triste amante meditando se inclina 

Do lado do navio, eu exalo ao redor 

Tais sons que mortais não conseguiriam dizer! 

 

Sobre as ondas turvas, seu olho perscrutador 

Vê apenas a sombra alongada do navio; 

Acima - a lua e o céu azul celeste; 

Em transe ele ouve, e meio com medo 

 

Às vezes, uma única nota eu intumesço, 

Aquilo, suavemente doce, morre à distância; 

Então acorde a magia da minha concha, 

E vozes em coral ao meu redor se elevam! 

 

O jovem trêmulo, encantado com os meus sons, 

Chama a tripulação, que, em silêncio, se curva 

Sobre o convés superior, mas em vão eles ouvem; 

Minha música está abafada, minhas maravilhas acabam! 

 

Dentro da baía arborizada da montanha, 

Onde o latido alto na âncora passa, 

Na hora do crepúsculo, com tritões alegres, 

Eu danço nas marés cadentes: 

 

E com minhas irmãs ninfas eu me divirto, 

Até que o amplo sol olhe sobre as inundações; 
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Então, rápido buscamos nossa corte de cristal, 

No fundo da onda, no meio da floresta de Netuno. 

 

Em arcadas frescos e salões vítreos, 

Passamos as horas abafadas do meio-dia, 

Além de onde quer que alcance o raio de sol, 

Tecendo flores do mar em alegres grinaldas. 

 

Enquanto cantamos nossas doces canções  

Para alguma concha macia que gorjeia perto; 

Unida pela corrente murmurante, correndo, 

Que desliza ao longo de nossos corredores cristalinos. 

 

Lá, a pérola pálida e o azul safira, 

E o vermelho rubi e o verde esmeralda, 

Atiram das cúpulas em um tom mutável, 

E colunas estreladas enfeitam a cena. 

 

Quando a tempestade escura se aproxima do fundo, 

E longos, longos estrondos de som de trovão, 

Em algum penhasco alto eu me mantenho observando 

Sobre todos os mares agitados ao redor: 

 

Até a onda ridícula à distância 

Vem o navio solitário, trabalhando devagar, 

Espalhando a espuma branca no ar, 

Com vela e mastro superior dobrado para baixo. 

 

Então, mergulho no meio do rugido do oceano, 

Meu caminho iluminado por relâmpagos trêmulos  

Para guiar o barco para uma costa pacífica, 

E silenciar o gemido de medo do marinheiro. 

 

E se tarde demais eu alcançar o seu lado 
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Para salvá-lo do aumento vertiginoso, 

Eu chamo meus golfinhos da maré, 

Para levar a tripulação até onde as ilhas emergem. 

 

Seus espíritos tristes logo eu animo, 

Enquanto eu vou pela costa do deserto, 

Com canções confusas que ouvem fracamente, 

Frequentemente, quando a rajada de tempestade diminui. 

 

Minha música leva a bosques elevados, 

Que agitam selvagens sobre as ondas da margem do mar; 

Onde as frutas doces e a primavera fresca florescem, 

E ramos se fecham enfrentando a tempestade. 

Então, do ar os espíritos obedecem 

Minha voz potente que eles amam tão bem, 

E, nas nuvens, pintam visões alegres, 

Enquanto as canções mais doces à distância aumentam 

 

E assim, as horas solitárias que eu trapaceio, 

Acalmando o coração do marinheiro naufrago, 

Até que as ondas diminuam as tempestades, 

E sobre o leste os raios diurnos surjam. 

 

Netuno, por isso, muitas vezes restringe-me rápido 

Para as rochas abaixo, com correntes de coral, 

Até que toda a tempestade passe, 

E marinheiros se afogando e chorando em vão. 

 

Quem quer que vocês sejam que amam minha companhia, 

Venham, quando o pôr do sol vermelho tingir a onda, 

Para as areias tranquilas, onde as fadas brincam; 

Lá, em mares frios, adoro me banhar.” 
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Se, em consequência das críticas que a imparcialidade nos obrigou a fazer a este 

romance, o autor sentir-se disposto a nos perguntar: Quem vai escrever melhor? Nós 

corajosamente respondemos a ela: “Você mesmo”; quando não está mais disposto a sacrificar 

a excelência à quantidade e alongar uma história para preencher um volume adicional. 
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CORRESPONDENCE 

Mysteries of Udolpho 

We have received a remonstrance on this subject; and can only say that we are sorry and 

surprised that any reader should so far mistake the object and intention of our critique on that 

ingenious performance; we, however, rejoice in the opportunity which is thus afforded us of 

explaining our sentiments, which we doubt not will be to the satisfaction of all parties. 

It never could be our intention to depreciate the genius of Ms Radcliffe; for if our 

correspondent will re-examine the introductory sentences of the Review in question, he will 

find such a compliment paid to the powers of her imagination as we seldom condescend to 

pay to any writer whatever. 

It could not be our intention to speak slightingly of a work which all must admire, and 

which we have no hesitation in pronouncing 'The most interesting novel in the English 

language.'  If such indeed had been our view, the very specimen which we selected would 

have completely refuted our decision. 

But, while we cheerfully give to literary excellence its full tribute of praise, we must be 

allowed to point out whatever appears faulty in the most unexceptionable productions; and the 

more eminent the writer, the more pressing is our duty to guard against those faults which are 

concealed from common eyes under an accumulation of beauties. 

It does not at all destroy the merit of Udolpho to say that it is not perfect-- 'Whoever 

thinks a perfect piece to see, Thinks what nor is, nor was, nor e'er shall be.'-- 

But the very circumstance which we blamed in the work was an additional  

commendation of the author's genius-- 

'His only fault was wit in its excess, He more had pleas'd us had he pleas'd us less, was 

the compliment of Addison to Cowley. 

 The circumstance to which we objected in the *Mysteries of Udolpho*, was an 

exuberance of  

description.  We agree, 'that not many of our readers would consider this as a fault;' on 

the contrary, we allow that many of the best writers of antiquity, and Virgil himself, the most 

correct of them all, have fallen into a similar error.--Our Correspondent, however, must 
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consider that we were criticising for the world in general; and though it is true, that 'Mr. 

Gibbon's history is liable to the same objection,' and though it does not derogate, on the 

whole, from the charms of that elegant work, yet it is an error in composition, against which 

writers in general ought to be on their guard, and young writers in particular, who, without the 

same powers as Mr. Gibbon or Mrs. Radcliffe, may chuse to imitate them even in their efects. 

We must repeat it, that we are happy in being afforded this opportunity for explanation.  

Whatever men may think of the severity and sourness of professed critics, we beg leave to 

assure our readers, that when we do err, we wish it always to be on the side of liberality and 

candour.  Far be from us the base and malignant gratification of giving pain to any writer 

whatever! and least of all to one, in whom (if we are rightly informed) the highest 

endowments of the imagination are enriched by the more substantial excellence of amiable 

manners, and genius is accompanied by its best ornament, modesty. 
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Adendo à crítica de “Os Mistérios de Udolpho”, de Ann Radcliffe, de Agosto de 

1794.
137

 

 NOVEMBRO DE 1794. 

CORRESPONDÊNCIA 

Mistérios de Udolpho 

Recebemos um protesto sobre este assunto; e só podemos dizer que lamentamos e nos 

surpreendemos que qualquer leitor tenha, até agora, confundido o objeto e a intenção de nossa 

crítica sobre aquele engenhoso desempenho; nós, no entanto, nos regozijamos com a 

oportunidade que nos é proporcionada de explicar nossos sentimentos, o que não duvidamos 

será para a satisfação de todas as partes. 

Nunca poderia ser nossa intenção depreciar o gênio da Sra. Radcliffe; pois, se nosso 

correspondente reexaminar as sentenças introdutórias da Crítica em questão, ele encontrará 

elogios tais aos poderes de sua imaginação, que raramente condescendemos em dar a qualquer 

escritor. 

Não poderia ser nossa intenção falar levianamente de uma obra que todos devem 

admirar, e que não hesitamos em pronunciar 'O romance mais interessante da língua inglesa'. 

Se essa fosse de fato nossa opinião, o próprio espécime que selecionamos teria refutado 

completamente nossa decisão. Mas, enquanto alegremente prestamos à excelência literária sua 

homenagem completa de louvor, devemos ter permissão para apontar o que quer que pareça 

defeituoso nas produções mais irrepreensíveis; e quanto mais eminente o escritor, tanto mais 

urgente é nosso dever de nos proteger contra as falhas que são ocultadas dos olhos comuns 

sob um acúmulo de belezas. 

Não destrói de forma alguma o mérito de Udolpho dizer que não é perfeito - 'Quem 

pensa uma peça perfeita para ver, pensa o que nem é, nem foi, nem nunca o será.' 

Mas a própria circunstância que culpamos no trabalho foi um elogio adicional do gênio 

do autor - - Sua única falha foi a sagacidade em seu excesso, ele nos agradou mais do que nos 

agradou menos, foi o elogio de Addison a Cowley. 

                                                 

 

137
 Tradução minha. 
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A circunstância a que nos opôs em Mistérios de Udolpho, era uma exuberância de 

descrição. Concordamos que 'muitos de nossos leitores não considerariam isso uma falha'; 

pelo contrário, concordamos que muitos dos melhores escritores da antiguidade, e o próprio 

Virgílio, o mais correto de todos, tenham caído em erro semelhante. Nosso Correspondente, 

porém, deve considerar que estávamos criticando para o mundo em geral; e embora seja 

verdade, que a história de 'Sr. Gibbon esteja sujeita à mesma objeção, embora não derrogue, 

em geral, os encantos dessa obra elegante, ainda é um erro de composição, contra o qual os 

escritores em geral devem estar em guarda, e jovens escritores em particular, que, sem os 

mesmos poderes do Sr. Gibbon ou da Sra. Radcliffe, podem escolher imitá-los até mesmo em 

seus efeitos. 

Devemos repetir que estamos felizes em ter essa oportunidade de explicação. O que 

quer que os homens possam pensar da severidade e azedume dos críticos professos, nós 

pedimos licença para assegurar aos nossos leitores, que, quando erramos, desejamos sempre 

estar do lado da liberalidade e da franqueza. Longe de nós a gratificação vil e maligna de 

causar dor a qualquer escritor! E menos ainda para alguém, em quem (se estivermos 

corretamente informados) os mais elevados dotes da imaginação são enriquecidos pela 

excelência mais substancial das maneiras amáveis, e o gênio é acompanhado por seu melhor 

ornamento, a modéstia. 

 

 

 

 


