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Edgar Allan Poe (19 ianuarie 1809, Boston Massachusets – 
7 octombrie 1849, Baltimore/Maryland), scriitor american, poet,
romancier, nuvelist øi critic literar, creator al genului de scurte
povestiri øi precursor al literaturii moderne de ficfliune øtiinflifico-
fantasticæ. Lirica sa este stræbætutæ de accente romantice øi viziuni
halucinante, pæstrând o desævârøitæ rigoare formalæ („Tamerlan“,
„Corbul“, „Clopotele“ etc.). Poe a fost printre primii reprezentanfli
ai literaturii polifliste („Crimele din Rue Morgue“, „Pisica neagræ“,
„Misterul Mariei Rogêt“, „Scrisoarea furatæ“), fiind un adeværat
artist în descrierea analizelor øi a cercetærilor necesare identificærii
øi capturærii criminalului. Viafla plinæ de excentritæfli i-a provocat
prematur moartea, deøi nici pânæ în ziua de astæzi nu se cunoaøte
cauza exactæ a morflii sale. Opera sa a fost introdusæ în Europa prin
traducerile lui Baudelaire, exercitând o puternicæ influenflæ asupra
simbolismului si suprarealismului datoritæ cultiværii misterului øi
macabrului.



Crimele din Rue Morgue

Melodia cântatæ de sirene sau numele sub care
s°a ascuns Achile printre femei sunt întrebæri miste-
rioase, dar nu departe de toate supozifliile. 

Sir Thomas Browne

Træsæturile mentale dezbætute ca fiind analitice sunt
în sinea lor puflin susceptibile analizei. Le apreciem doar
efectele. Când acestea vin în mod neregulat, øtim, printre alte
lucruri, faptul cæ pentru posesor ele devin sursa unei bucurii
pline de viaflæ. Aøa cum omul puternic este încântat de
abilitæflile sale fizice, fæcându°i plæcere exercifliile ce necesitæ
forflæ fizicæ brutæ, la fel de mândru este øi analistul de acea
activitate nobilæ care dezleagæ o enigmæ. El se bucuræ chiar øi
de ocupafliile cele mai triviale care îi aduc talentul la suprafaflæ.
Este amator de enigme, ghicitori, hieroglife; în fiecare dintre
solufliile sale este prezentæ într°o mæsuræ mai micæ sau mai
mare o isteflime atât de deosebitæ, care în fafla celor obiønuifli
pare a fi supranaturalæ. Rezultatele obflinute din adâncul
sufletului øi esenfla metodei, formeazæ într°adevær imaginea
fidelæ a intuifliei.

Abilitatea decizionalæ este probabil învigoratæ de
studiul matematic, øi în mod special de cea mai performantæ
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ramuræ a ei, care printr°o metodæ nejustificatæ, bazatæ doar pe
ordinea inversæ de realizare a operafliilor, a fost numitæ par
excellence, analizæ. A calcula nu înseamnæ acelaøi lucru cu a
analiza. De exemplu, un jucætor de øah calculeazæ, færæ efortul
de a analiza. Putem concluziona cæ jocul de øah, în efectele sale
asupra caracterului intelectual, este generic prost înfleles. Nu
scriu acum un tratat, ci doar prefafla unei poveøti puflin mai
ciudate, compusæ din observaflii luate la întâmplare. Aøadar,
o sæ profit de aceastæ ocazie pentru a væ demonstra cæ puterile
superioare ale intelectului meditativ sunt puse în folosinflæ
mult mai bine øi mai decisiv în jocul neostentativ de „dame“,
decât de frivolitatea elaboratæ a øahului. În cazul øahului, unde
piesele au miøcæri diferite øi bizare, cu valori variabile øi variate,
un lucru doar complex este confundat (o eroare comunæ) cu
unul profund. Atenflia este cea care are un rol decisiv asupra
jocului. Dacæ pentru un moment ne pierdem concentrarea,
putem trece cu vederea peste o miøcare decisivæ, care va avea
ca rezultat rænirea sau înfrângerea totalæ. Nu numai cæ miøcærile
posibile sunt multe, ele sunt øi confuze iar øansele unei
inadvertenfle se multiplicæ considerabil; în nouæ cazuri din
zece câøtigætorul este cel care se poate concentra pe o perioadæ
mai mare de timp, decât cel pætrunzætor. În cazul jocului de
„dame“, lucrurile stau complet invers: miøcærile sunt unice øi
au o variaflie micæ, probabilitatea de a scæpa ceva din vedere
este micøoratæ, atenflia este aproape nefolositæ, astfel încât orice
avantaj obflinut de un jucætor este numai datoritæ unei
superioare isteflimi. Pentru a fi mai puflin abstracfli, sæ pre-
supunem un joc de „dame“ în care piesele sunt reduse la patru
regi, iar din partea jucætorilor nu vor exista lipsuri în atenflie.
Este evident cæ victoria poate fi decisæ numai printr°o mutare
gânditæ, rezultatul unui puternic efort intelectual. Neavând la
îndemânæ resurse normale, analistul se îndreaptæ cætre spiritul
adversarului sæu, se identificæ cu acesta, iar de cele mai multe
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ori observæ deodatæ singurele metode (câteodatæ cele mai
simple) prin care poate fi dus în eroare sau græbit în realizarea
unui calcul greøit.

Jocul de whist a fost mult timp cunoscut pentru in-
fluenfla sa asupra puterii de calcul; chiar øi bærbaflii de o
inteligenflæ raræ au fost cunoscufli pentru plæcerea aparent
inexplicabilæ pentru whist, în timp ce evitau øahul, consi-
derându°l frivol. Færæ nici o îndoialæ, nimic nu este la fel de
antrenant ca abilitatea de a analiza. Cel mai bun øahist din
toatæ creøtinætatea poate fi altceva decât cel mai bun øahist din
lume; dar îndemânarea la whist implicæ faptul cæ succesul
provine din capacitatea de a câøtiga o bætælie a intelectualitæflii.
În momentul în care spun îndemânare, mæ refer la perfecfliunea
din cadrul jocului, ce include o înflelegere a tuturor surselor
din care poate fi derivat un avantaj legitim. Acestea nu sunt
doar numeroase, ci øi variate, gæsindu°se frecvent în gândurile
noastre cele mai adânci complet inaccesibile gândirii ordinare.
Observarea atentæ este acelaøi lucru cu memorarea distinctæ;
pânæ aici, jucætorul de øah, capabil de a se concentra pe
perioade lungi de timp se va descurca foarte bine la whist; în
timp ce regulile lui Hoyle (acestea fiind bazate pe simplul
mecanism al jocului) sunt suficiente øi uøor de înfleles pentru
toatæ lumea. Astfel, memoria foarte bunæ øi respectarea regu-
lilor jocului sunt caracteristici, considerate de majoritatea ca
fiind suficiente pentru a juca bine. Dar puterea analistului se
manifestæ în situaflii ce preced limitele regulilor. Acesta face
în liniøte, o serie de observaflii øi inferenfle. Cel mai probabil, la
fel fac øi ceilalfli jucætori; diferenfla între informafliile obflinute,
nu rezidæ atât de mult în corectitudinea inferenflelor, cât în
calitatea observafliilor. Cunoøtinflele necesare sunt cuprinse în
ceea ce trebuie sæ observe. Jucætorul nostru nu se limiteazæ
deloc, deoarece obiectivul sæu este jocul, iar el nu respinge
concluziile provenite din exterior. El examineazæ cu mare
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atenflie înfæfliøarea unui oponent, iar apoi îl comparæ cu restul
jucætorilor. El ia în considerare øi metoda în care adversarii sæi
îøi aranjeazæ cærflile, numæræ atuurile øi punctele, fiind foarte
atent la modul în care aceøtia reacflioneazæ la diferite cærfli. El
fline seama de expresiile celorlalfli pe tot parcursul jocului,
adunând informaflii din diferenflele manifestate de aceøtia la
varii sentimente sau emoflii: siguranflæ, surprizæ, triumf sau
supærare. Astfel, jucætorul nostru îøi poate da seama dacæ
persoana care tocmai a luat o mânæ mai poate face una. Poate
vedea prin orice truc doar prin modul în care adversarul øi°a
aruncat cærflile pe masæ. Un cuvânt aruncat la întâmplare,
scæparea sau întoarcerea accidentalæ a unei cærfli acompaniatæ
de anxietate sau indiferenflæ petru a masca trucul folosit;
numærarea lor øi ordinea în care au loc; ruøinea, ezitarea,
dorinfla sau trepidarea sunt pentru percepflia sa aparent
intuitivæ semne prin care poate deduce situaflia realæ a jocului.
Dupæ ce trec primele douæ trei runde, jucætorul nostru defline
toate informafliile de care are nevoie pentru a câøtiga cu o
precizie absolutæ.

Puterea analiticæ nu trebuie confundatæ cu simpla
ingeniozitate, deoarece deøi analistul este în mod necesar
ingenios, omul ingenios este de cel mai multe ori incapabil de
a analiza. Puterea constructivæ sau combinatæ, prin care se
manifestæ ingeniozitatea, cæruia frenologii (în mod eronat) i°au
atribuit un organ separat deoarece au presupus cæ este o
abilitate nativæ, a fost descoperitæ foarte des øi la persoane cu
o capacitate mintalæ redusæ, atrægând observaflii generale
printre scriitori din punct de vedere moral. Între ingeniozitate
øi abilitatea analticæ existæ o diferenflæ mult mai mare, decât
cea dintre imaginaflie øi fantezie, dar de un caracter analog. Se
va descoperi cæ cei ingenioøi sunt întotdeauna plini de fantezie,
iar cei care au imaginaflie sunt întotdeauna analitici.
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Povestea care urmeazæ o sæ i se paræ cititorului ca un
comentariu la adresa afirmafliilor de mai sus.

Locuind în Paris în primævara øi o parte din vara anului
18.., am cunoscut un domn C. Auguste Dupin. Acest tânær
gentilom fæcea parte dintr°o familie excelentæ, chiar ilustræ,
dar din cauza unor evenimente nefavorabile a fost redus la un
asemenea grad de særæcie încât personalitatea sa plinæ de
energie a fost copleøitæ de greutæfli. Astfel a încetat sæ mai aparæ
în lume sau sæ°i pese de recuperarea averii sale. Din bunætatea
creditorilor a putut ræmâne în posesia unei pærfli mici din
patrimoniul sæu iniflial; din aceste venituri a reuøit printr°o
economie drasticæ sæ°øi asigure un trai modest, færæ a se mai
îngrijora de superficialitæflile mondene. Unicul lux la care nu
a dorit sæ renunfle au fost cærflile, care erau uøor de obflinut în
Paris.

Prima noastræ întâlnire a fost într°o bibliotecæ întu-
necatæ din Rue Montmarte, în care amândoi cæutam acelaøi
volum remarcabil øi foarte rar. Aceastæ coincidenflæ ne°a fæcut
sæ devenim mai apropiafli. Ne°am vazut din ce în ce mai des.
Am fost foarte interesat de scurta istorie a familiei sale, pe care
mi°a detaliat°o cu candoarea unui francez captivat de asemenea
conversaflii, numai atunci când el este centrul discufliei. Am
fost impresionat øi de lectura sa vastæ; peste toate, m°am simflit
însufleflit de fervoarea sa nestæpânitæ øi de imaginaflia sa
debordantæ, plinæ de entuziasm. Cæutând în Paris obiectele
dorite la acea vreme, am simflit cæ pentru mine, compania unui
asemenea om ar fi fost ca o comoaræ neprefluitæ; acest sentiment
i l°am împærtæøit cu franchefle øi lui Dupin. Ne°am decis sæ
locuim împreunæ pe durata øederii mele în oraø; întrucât
situaflia mea financiaræ era mai bunæ, mi°am permis cu acordul
proprietarului sæ închiriez øi sæ mobilez casa într°un stil comun
temperamentelor noastre mai retrase; casa, aflatæ într°o
porfliune retrasæ øi pustie din Faubourg St. Germain, era veche,
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îngælbenitæ de trecerea timpului, construitæ într°un stil grotesc
øi pæræsitæ de multæ vreme din cauza unor superstiflii, pe care
nu am dorit sæ le descoperim.

Dacæ rutina în care cæzusem ar fi fost cunoscutæ, am fi
fost privifli ca niøte nebuni — deøi cel mai probabil, niøte nebuni
inofensivi. Izolarea noastræ de lume era perfectæ. Nu primeam
vizitatori. Adresa casei a fost flinutæ în secret chiar øi de foøtii
mei asociafli; trecuseræ mulfli ani de când Dupin nu mai era
cunoscut øi nici nu mai øtia pe nimeni în Paris. Træiam pur øi
simplu în noi înøine.

Unul dintre capriciile excentrice ale prietenului meu
(altfel nu aø putea°o numi) a fost sæ fie îndrægostit de noapte,
numai pentru ca e noapte; am trecut peste acest lucru bizar, la
fel cum am trecut øi peste celelalte; i°am acceptat toate mofturile
neobiønuite printr°un abandon total. Divinitatea întunecatæ
nu avea sæ ræmânæ cu noi pentru totdeauna; dar puteam imita
prezenfla ei. La prima razæ de luminæ închideam obloanele
mari ale clædirii noastre vechi; aprindeam câteva lumæri
parfumate, care nu luminau puternic øi ne cufundam în vise
— cititul, scrisul sau conversaflia, pânæ când ceasul anunfla
sosirea adeværatului Întuneric. Doar atunci ieøeam în oraø,
continuam subiectele zilei sau ne plimbam în lung øi°n lat pânæ
la o oræ târzie, cæutând printre luminile puternice øi umbrele
oraøului neadormit acea infinitate de emoflie intelectualæ
permisæ de observaflii liniøtite.

În aceste vremuri nu am putut sæ nu remarc sau sæ nu
admir (deøi datoritæ idealurilor sale mærefle am fost pregætit
sæ mæ aøtept la aøa ceva) o abilitate analiticæ ciudatæ în Dupin.
Pærea sæ aibæ o plæcere deosebitæ în exercifliul ei — chiar în
expunerea ei — øi nu ezita sæ mærturiseascæ încântarea derivatæ
din aceasta. Chicotind, se læuda cæ cei mai mulfli oameni purtau
ferestre în inima lor, fiind deprins sæ urmeze asemenea pre-
supuneri prin dovezi reale øi surprinzætoare, gæsite în
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cunoøtinflele noastre comune. În aceste momente era frigid øi
abstract; ochii sæi erau lipsifli de expresie; iar vocea sa, ca de
tenor, lua o notæ mai înaltæ, devenind iritant prin enunflierea
deliberatæ øi distinctivæ. Observându°l în aceste stæri, deseori
am meditat asupra filozofiei veche a sufletul împærflit în douæ,
amuzându°mæ la gândul a doi Dupini — unul creativ øi unul
pierdut.

Din ceea ce v°am spus mai sus sæ nu presupunefli cæ
detaliez vre°un mister sau vre°o poveste de dragoste. Ceea ce
v°am povestit despre francez a fost doar rezultatul unei
inteligenfle entuziasmate sau poate bolnave. Dar caracterul
remarcilor sale în perioadele avute în discuflie, poate fi mai
bine explicat printr°un exemplu.

Ne plimbam într°o searæ pe o stradæ lungæ øi murdaræ,
aflatæ în vecinætatea Palatului Regal. Fiind amândoi cufundafli
în gânduri, nici unul dintre noi nu a scos nici mæcar un cuvânt
în 15 minute. Dintr°o datæ Dupin îmi spune:

— El este într°adevær un om foarte mic øi ar fi mai bun
pentru Théâtre des Variétés.

— Nu este nici o îndoialæ asupra acestui lucru, am
ræspuns neinspirat, iar la început nu am observat maniera
extraordinaræ în care mi°a ghicit gândurile. Dupæ un moment
de reculegere surprinderea mea a luat noi proporflii.

Dupin, am spus serios, acest lucru depæøeøte puterea
mea de înflelegere. Nu o sæ ezit sæ spun cæ sunt uluit, chiar
dacæ acest cuvânt de abia descrie starea mea actualæ. Cum a fost
posibil sæ øtii la cæ mæ gândeam la …? Aici m°am oprit pentru
a fi sigur, færæ nici o urmæ de îndoialæ cæ el chiar øtia la cine mæ
gândeam. 

— La Chantilly, a spus,de ce te°ai oprit? Tocmai
remarcai faptul cæ figura sa minionæ nu este potrivitæ pentru
tragedie.
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Astfel a luat naøtere subiectul reflecfliilor mele. Chantilly
era un artist de stradæ care îøi fæcea veacul pe Rue St. Denis, care
devenind înnebunit de posibilitatea de a juca pe scenæ, a
încercat sæ întruchipeze rolul lui Xerxes din aøa zisa tragedie
a lui Crébillon, fiind satirizat pentru eforturile depuse.

— Spune°mi pentru numele lui Dumnezeu, am spus,
metoda — dacæ este vreo metodæ, prin care ai putut vedea în
adâncul sufletului meu. De fapt eram mult mai uimit decât
vroiam sæ aræt. 

— A fost vânzætorul de fructe, mi°a ræspuns prietenul
meu, care te°a fæcut sæ ajungi la concluzia cæ alinarea sufletului
nu era o temæ atât de nobilæ, idilicæ pentru Xerxes et id genus
omne1.

— Vânzætorul de fructe! — mæ surprinzi — nu cunosc
nici un vânzætor de fructe.

— Omul care a dat peste tine atunci când am intrat pe
stradæ — asta a fost acum cincisprezece minute.

Acum mi°am amintit cæ, de fapt, un vânzætor de fructe
cu un coø mare de mere a fost aproape de a mæ trânti la pamânt,
în timp ce treceam strada Rue C.; dar legætura sa cu Chantilly
nu am putut sæ o înfleleg. La Dupin nu era vorba de nici o
øarlatenie. 

— Am sæ°fli explic, a spus Dupin, øi pentru a înflelege
totul foarte clar, vom urmæri cursul luat de meditafliile noastre
din momentul în care fli°am vorbit øi pânæ la întâlnirea cu
vânzætorul de fructe. În linii mari, legæturile au fost fæcute
astfel: Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicurus, Stereotomy,
pavelele, vânzætorul de fructe.

Sunt pufline persoanele, care la un moment dat al vieflii
lor nu s°au amuzat de refacerea paøilor necesari formærii unor
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concluzii particulare create de propria lor minte. Ocupaflia este
de obicei plinæ de interes; iar cel ce încearcæ pentru prima datæ
este uimit de distanfla aparent nelimitatæ øi incoerentæ dintre
punctul de început øi cel de sfârøit. Am fost surprins de°a
dreptul când am auzit exact ce a spus francezul øi momentul
în care eu am realizat cæ spunea adeværul. A continuat:

— Vorbisem de cai, dacæ îmi aduc aminte corect, chiar
înainte de a pleca de pe strada Rue C.. Acesta a fost ultimul
nostru subiect de discuflie. Exact când treceam strada, un
vânzætor de fructe cu un coø mare deasupra capului a trecut
atât de repede printre noi, astfel încât ai fost împins cætre un
morman de pavele aduse special pentru repararea øoselei.
Cælcând pe una dintre ele, ai alunecat øi aproape ai reuøit sæ îfli
scrânteøti glezna. Nedumerit sau îmbufnat ai mormæit câteva
cuvinte, fli°ai întors privirea cætre græmadæ, iar în final ai mers
în liniøte. Nu am fost prea atent la ceea ce ai fæcut, dar
observarea tuturor lucrurilor a devenit în ultimul timp o formæ
absolut necesaræ pentru mine. fii°ai pæstrat privirea aflintitæ
spre pæmânt — uitându°te iritat la toate gæurile øi cræpæturile
din pavaj (astfel am putut sæ îmi dau seama cæ te gândeai în
continuare la pavele) pânæ când am ajuns pe aleea Lamartine,
care tocmai fusese pavatæ experimental cu piatræ cubicæ. Aici
fli°ai mai revenit øi te°am auzit murmurând cuvântul
stereotomie, un termen aplicat artificial asupra acestui tip de
pavaj. Am øtiut cæ nu pofli pronunfla cuvântul „stereotomie“
færæ a te fi gândit la atomi øi astfel la teoria lui Epicurus; când
am atins aceastæ teorie în discufliile noastre, fli°am explicat
modul unic øi foarte simplu prin care acel nobil grec a putut
face vagi presupuneri confirmate în cosmogonia nebularæ
târzie. Am simflit cæ îfli va fi imposibil sæ nu priveøti spre marea
nebulæ a lui Orion. Într°adevær, te°ai uitat spre cer, iar astfel am
fost sigur cæ am urmat cu exactitate firul logic al gândirii tale.
Dar în tirada amaræ despre Chantilly apærutæ ieri în Musée,
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satiricul a fæcut câteva aluzii ruøinoase la adresa artistului de
stradæ care, la primirea rolului øi°a schimbat numele. Satiricul
a citat un proverb în latinæ, unul despre care am discutat destul
de mult: Peridit antiquum litera prima sonum1. fii°am spus odatæ
cæ aceastæ propoziflie se referea la Orion (care înainte se scria
Urion), iar din diferite legæturi conectate cu explicaflia mea,
am fost sigur cæ nu ai uitat°o. A fost clar de aici înainte cæ nu
vei eøua în asocierea imaginii lui Orion cu Chantilly, iar acest
lucru l°am væzut datoritæ modului în care ai zâmbit. Te°ai
gândit la sacrificiul depus de artistul de stradæ. Pânæ aici ai
mai avut diverse deviaflii, dar acum te°am væzut ridicându°te
la nivelul potenflialului tæu maxim. Am fost sigur cæ în acea
clipæ ai reflectat asupra înfæfliøærii mærunte a lui Chantilly. Am
ales chiar acest moment pentru a°fli întrerupe gândurile øi sæ
îfli confirm faptul cæ Chantilly era într°adevær un tip scund,
care ar fi mult mai bun la Theatre des Variétés.“ 

Nu dupæ mult timp ne uitam peste ediflia de searæ a
Gazette des Tribunaux, când urmætoarele paragrafe ne°au atras
atenflia: „CRIME EXTRAORDINARE — în aceastæ dimineaflæ,
pe la ora trei locuitorii din cartierul St. Roch au fost trezifli de
o serie de flipete înfiorætoare, care se pare cæ proveneau din
casa doamnei L’Espanaye øi a fiicei sale domniøoara Camille
L’Espanaye. Dupæ câteva încercæri eøuate de a intra în casæ
prin metodele obiønuite, uøa a fost spartæ cu o rangæ, iar opt
sau zece vecini au intrat împreunæ cu doi gendarmes. fiipetele
nu se mai auzeau de mult, dar când au ajuns la primul set de
trepte, vecinii au auzit mai multe voci puternice venind din
partea de sus a casei. Ajungând la etajul doi, chiar øi aceste
sunete încetaseræ, casa cufundându°se într°o liniøte de
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mormânt. Martorii s°au împærflit øi au început sæ caute din
cameræ în cameræ. Urcând la ultima cameræ de la etajul patru
au descoperit cæ aceasta era încuiatæ pe dinæuntru. Forflând
uøa, tofli au fost întâmpinafli de o imagine morbidæ øi
înspæimântætoare. Apartamentul era întors pe dos — mobilæ
spartæ, lucruri aruncate peste tot, iar patul a fost demontat din
scheletul sæu øi împins în mijlocul camerei. Pe un scaun era
læsat un brici plin de sânge, pe øemineu atârnau douæ sau trei
cosifle gri, îmbibate de sânge øi care aparent au fost smulse
într°un act violent øi barbar. Pe podea au fost gæsite o serie de
obiecte valoroase: patru Napoleoni, un cercel din topaz, trei
linguri de argint, trei din metal d’Alger øi douæ genfli, ce
conflineau aproape 4000 de franci de aur. Sertarele biroului din
colflul camerei au fost ræscolite, toate hârtiile øi obiectele fiind
într°o dezordine de nedescris. Sub pat a fost gæsit un mic seif
din fier. Era deschis øi încæ mai avea cheifla în uøæ. În el erau
doar câteva scrisori vechi øi diferite hârtii færæ importanflæ.
Madame L’Espanaye nu a fost gæsitæ, dar cantitæfli mari de sânge
au fost gæsite lângæ øemineu. Spre groaza celor prezenfli, corpul
neînsufleflit al doamniøoarei L’Espanaye a fost descoperit cu
capul în jos pe la mijlocul coøului de fum. Corpul ei încæ mai
era cald, dar jupuit din cauza violenflei øi a forflei brute cu care
a fost împins atât de sus prin deschizætura micæ a hornului.
Pe faflæ avea ræni adânci, iar în jurul gætului erau vânætæi øi
urme læsate de unghiile celui care a sugrumat°o. 

Dupæ o investigare atentæ a casei, martorii au ajuns în
spatele curflii unde au gæsit cadavrul bætrânei, cæreia îi fusese
tæiat capul. Bætrâna a fost mutilatæ înfricoøætor pe toatæ
suprafafla corpului, astfel încât de abia mai pæstra o formæ cât
de cât umanæ. 

La acest mister oribil de îngrozitor, nu credem cæ s°a
gæsit, pânæ în prezent, vre°un indiciu.“
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Ziarul de a doua zi mai cuprindea câteva paragrafe
adiflionale:

„Tragedia din Rue Morgue — mai multe persoane au fost
investigate în legæturæ cu aceastæ crimæ odioasæ, dar nimic
relevant nu a fost gæsit, iar autoritæflile sunt în continuare în
impas. Mai jos vefli citi mærturiile adunate pânæ la aceastæ oræ:

Pauline Dubourg — spælætoreasæ. A declarat cæ a lucrat
la victime de peste trei ani øi întotdeauna a fost plætitæ bine. Cele
douæ femei erau în relaflii bune øi erau foarte afectuoase una cu
alta. Nu are nimic ræu de comentat asupra modului sau a
stilului de viaflæ dus de cele douæ doamne. Madame L. træia din
prezicerile asupra viitorului. Era bine cunoscut faptul cæ are
bani strânøi deoparte. Nu a mai væzut niciodatæ pe nimeni la
ele acasæ. Nu aveau nici un slujitor angajat. Se pare cæ nu flineau
mobilæ în partea de jos a casei, numai la etajul al patrulea.

Pierre Moreau — tutungist. De aproape patru ani îi
vindea lui Madame L tutun normal øi de prizat. El s°a næscut
în cartier øi de atunci nu s°a mai mutat nicæieri. Victimele au
locuit în casa de pe Rue Morgue de peste øase ani. Înainte stætea
un bijutier, care închiria etajele superioare altor persoane.
Proprietara de drept a casei era Madame L. Din cauza
abuzurilor frecvente ale bijutierului, ea s°a mutat aici øi s°a
hotærât sæ nu mai închirieze la nimeni nici mæcar o cameræ.
Bætrâna era copilæroasæ. Martorul a væzut°o pe tânæræ pe cinci
sau øase ori în øase ani de zile. Cele douæ duceau o viaflæ privatæ,
dar aveau reputaflia cæ erau bogate. A auzit de la vecini cæ
Madame L prezicea viitorul, dar niciodatæ nu a crezut lucrul
acesta deoarece nu a væzut pe nimeni intrând, cu excepflia
spælætoresei, portarului sau medicului.

Majoritatea vecinilor au declarat la fel: nimeni nu
frecventa casa. Nu se øtia dacæ Madame L. øi fata ei mai aveau
rude. Obloanele ferestrelor din fafla casei erau deschise foarte
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rar, cele din spate stæteau închise tot timpul, excepflie fæcând
cel de la etajul al patrulea. Casa era bunæ, nu era veche.

Isidore Muset — gendarme. A fost chemat în jur de trei
dimineafla. La locul faptei se aflau 20 — 30 de persoane, care
încercau din ræsputeri sæ intre. Am forflat uøa cu baioneta, nu
cu ranga øi a fost destul de uøor sæ o deschidem având în vedere
faptul cæ uøa era dublæ. fiipetele s°au oprit imediat dupæ ce
poarta a fost forflatæ. Urletele proveneau de la persoane care se
aflau în dureri foarte mari: erau foarte puternice øi prelungite,
nu scurte øi rapide. Martorii au urcat scærile. La primul set de
trepte am auzit douæ voci într°o discuflie aprinsæ øi supærætoare:
una era ræguøitæ øi alta stridentæ, destul de ciudatæ. Am putut
auzi câteva cuvinte spuse de prima voce, care aparflinea unui
francez. Sunt sigur cæ nu era vorba de o femeie. Am putut
distinge cuvintele sacre øi diable. Vocea ascuflitæ era a unui stræin.
Nu sunt sigur dacæ era bærbat sau femeie. Nu am reuøit sæ îmi
dau dau seama ce a spus, dar cred cæ a vorbit în spaniolæ.
Starea camerei øi a cadavrelor a fost descrisæ de acest martor
aøa cum au fost prezentate ieri.

Henri Duval — vecin. A fost printre primii care a intrat
în casæ. Mærturia sa a semænat cu cea a lui Muset. Dupæ ce au
forflat uøa, au închis°o la loc pentru a controla mulflimea, care
în ciuda orei târzii continua sæ se adune. Martorul crede cæ
vocea ascuflitæ aparflinea unui Italian, fiind sigur cæ nu era
francez. Ar fi putut fi o voce de femeie. Nu cunoøtea limba
italianæ. O øtia pe Madame L øi fiica ei, vorbind frecvent cu
ele. Era sigur cæ vocea ascuflitæ nu aparflinea nici uneia dintre
decedate.

Odenheimer — restaurateur. Acesta s°a oferit voluntar
sæ depunæ mærturie, chiar dacæ nu vorbea limba francezæ. Era
din Amsterdam, iar un translator a fost prezent. În momentul
în care au început strigætele, el tocmai trecea prin fafla casei.
Au durat câteva minute — probabil zece, erau foarte puternice
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øi lungi — pur øi simplu îngrozitoare, terifiante. A fost unul
dintre cei care au intrat în clædire. Mærturia a fost asemænætoare
cu a celorlalfli, cu excepflia unui singur lucru: era sigur cæ vocea
ascuflitæ aparflinea unui francez, dar nu a putut sæ înfleleagæ
cuvintele. Acestea vorbea tare dar inegal øi pærea sæ fie supærat,
dar øi înfricoøat. De fapt, vocea pærea a fi mai mult aspræ decât
ascuflitæ. Vocea mai groasæ a spus de mai multe ori sacre, diable
øi o datæ mon Dieu.

Jules Mignaud senior — bancher la firma Mignaud et
Fils, Rue Deloraine. Madame L’Espanaye avea ceva proprietæfli
øi a deschis un cont bancar la firma sa cu opt ani înainte.
Bætrâna depunea sume mici, dar destul de frecvent. Nu a
verificat nimic pânæ acum trei zile, când a ridicat suma de 4000
de franci. Suma a fost plætitæ în aur øi a fost trimisæ acasæ
printr°un funcflionar.

Adolphe Le Bon — funcflionar la firma Mignaud et Fils.
În ziua cu pricina a condus°o pe Madame L’Espanaye acasæ cu
douæ genfli în care se gæseau 4000 de franci. În fafla uøii a apærut
Mademoiselle L. care a luat una dintre genfli, iar bætrâna pe
cealaltæ. A fæcut o plecæciune øi apoi a plecat, neobservând pe
nimeni în zonæ.

William Bird — croitor englez, care a træit în Paris de
doi ani. A declarat cæ a fost printre cei care au intrat în casæ. A
urcat primul scærile øi a auzit douæ voci certându°se. Una era
groasæ øi era a unui francez. Nu a putut distinge toate cuvinte,
dar a înfleles perfect cuvintele mon dieu si sacre. A auzit niøte
sunete care semænau cu ale unor persoane care se zbat pentru
propriile lor viefli — zgârieturi øi lupte. Cel cu vocea ascuflitæ
vorbea mult mai tare decât cel ræguøit. E sigur cæ nu era englez,
dar ar fi putut sæ fie o nemfloaicæ, deøi nu cunoaøte limba
germanæ.

Patru din martorii de mai sus au fost rechemafli øi au
declarat cæ uøa camerei în care a fost gæsit corpul neînsufleflit
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