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Nathaniel Hawthorne, o autor de The 
House of the Seven Gables, The Mar-
ble Faun, e The Scarlet Letter (cuja 
tradução por Fernando Pessoa só em 
1988 foi descoberta e divulgada entre 
nós *), bem como de outras obras de 
ficção e não-ficção, nasceu e cresceu 
em Salem, Massachusetts.
À data do seu nascimento, em 1804, 
Salem era um próspero porto marí-
timo, especialmente importante no 
comércio com o Leste. Os Hawthornes 
seguiam de há longo tempo a vida 
do mar. Por via paterna, Nathaniel 
descendia não apenas de magistra-
dos Puritanos do século XVII mas 
também de marinheiros. A tradição 
marítima da família terminou com 
seu pai, que morreu em Surinam como 
capitão do Nabby proveninente de 
Salem. Estava-se em 1808. Nathaniel 
tinha então quatro anos. No ano do 
seu nascimento, Daniel, um irmão 
de seu pai, também capitão de navio, 
perdera-se no mar quando o Morning 
Star se afundou com toda a tripulação 
numa viagem de regresso do Faial.
Regularmente navegavam barcos en- 
tre Salem e os Açores, e os navios 
que seguiam a rota do leste costu-
mavam parar nas ilhas durante a 

viagem de ida e muitas vezes também 
no regresso. Para um rapaz criado 
perto dessas movimentadas docas, 
barcos arvorando bandeiras estran-
geiras no porto de Salem não eram 
cenário incomum. Metamorfoseadas 
memórias de infância se teriam pois 
infundido em «A imagem de Madeira 
de Drowne», a história de um carpin-
teiro de Boston e da sua obra prima, 
a figura de proa de um navio que, 
voltando do Faial, acabava de com-
pletar a sua primeira viagem.
Pormenor lateral interessante é o 
facto de Hawthorne obliquamente re-
ferir a memória do seu tio naúfrago, o 
capitão do Morning Star, ao atribuir 
ao barco imaginário de «Drowne e 
a sua imagem de madeira» o nome 
de Cynosure, o equivalente de North 
Star.
Em Julho de 1844 «Drowne e a sua 
imagem de madeira» foi publicada 
em Godey’s Magazine and Lady’s 
Book (vol. XXIX pp. 13-17). Dois 
anos mais tarde Hawthorne incluiu-a 
na sua segunda colecção de contos, 
Mosses from an Old Manse (New 
York: Wiley and Putnam). Este conto 
encontra-se no volume II, pp. 59-73.
A presente tradução em português 
segue o texto de Mosses from an Old 
Manse, editado por William Charvat 
et al (Columbus, Ohio: Ohio State 
University Press, 1974) pp. 306-320.

∗ A descoberta é do próprio George Monteiro. 
A tradução de Pessoa foi editada por Publi-
cações Dom Quixote, sob o título A Letra 
Escarlate (1988) (Nota da tradutora).

Nota iNtrodutória
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Certa manhã soalheira, nos bons ve- 
lhos tempos da cidade de Boston, 
estava um jovem cinzelador de 
madeira, bem conhecido pelo nome 
de Drowne, contemplando um grande 
barrote de carvalho, que era seu pro-
pósito converter em figura de proa de 
um navio. E enquanto discutia com 
os seus botões que espécie de forma 
ou semelhança havia de dar àquele 
excelente pedaço de madeira, eis que 
chega à sua oficina um certo Capitão 
Hunnewell, dono e comandante do 
Cynosure, excelente brigue acabado 
de chegar da sua primeira viagem ao 
Faial.
– Ah! isso vai servir muito bem, 
Drowne, é isto mesmo – exclama o 
jovial capitão batendo na madeira 
com a sua cana-da-índia – fica apa-
lavrada esta peça de carvalho para a 
figura de proa do Cynosure. Ele já 
provou ser a mais linda embarcação à 
tona de água, e agora vou decorar-lhe 
a proa com a mais bela imagem que 
a habilidade humana pode talhar na 
madeira. E tu, Drowne, és o homem 
certo para executá-la.
– Capitão Hunnewell, o senhor dá-
-me mais crédito do que mereço! 
– disse modestamente o entalhador, 
embora consciente da sua superio-

ridade naquela arte – mas pelo seu 
belo barco estou pronto a fazer o meu 
melhor. E qual destes motivos prefere 
o senhor? Aqui – disse, apontando 
para uma figura de meio corpo, olhos 
arregalados, peruca branca e casaca 
escarlate – aqui está um excelente 
modelo, o retrato do nosso bondoso 
rei. E aqui temos o valente Almirante 
Vernon. Ou, se o senhor prefere uma 
figura feminina, que me diz da Britâ-
nia com o tridente?
– São todos muito bons, Drowne, 
todos óptimos – respondeu o mari-
nheiro – mas como nada semelhante 
ao meu brigue cruzou alguma vez o 
oceano, estou resolvido a que ostente 
uma figura de proa tal que Neptuno 
nunca na vida tenha visto. E mais te 
digo: como há um segredo na história 
tens que me dar a tua palavra de que 
não vais traí-lo.
– Decerto – disse Drowne, embora 
perguntando-se que possível mistério 
poderia haver em algo necessaria-
mente tão exposto à observação de 
toda a gente como a figura de proa 
de um navio – pode confiar em mim 
capitão, guardarei o segredo tanto 
quanto a natureza do caso mo per-
mitir.
O capitão Hunnawell agarrou então 
Drowne pela lapela, e comunicou-lhe 
os seus desejos em voz de tal modo 
baixa que seria indelicado repetirmos 

* Tradução de Leonor Simas-Almeida/Brown 
University.

DROwNE E A SuA IMAGEM DE MADEIRA *
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nós o que tão obviamente se desti-
nava ao privado ouvido do cinzela-
dor. Aproveitaremos por isso a oca-
sião para fornecer ao leitor algumas 
desejáveis informações àcerca do 
próprio Drowne.
Ele foi o primeiro americano de 
quem há notícia ter tentado – numa 
especialidade bem humilde, diga-se 
em abono da verdade – essa arte na 
qual hoje podemos reconhecer mui-
tos nomes que já se distinguiram, 
ou estão a caminho da celebridade. 
Desde os primeiros anos da infância 
exibira ele um talento – pois seria 
presunção chamar-lhe génio – um ta-
lento, portanto, na imitação da figura 
humana, em qualquer tipo de mate-
rial que lhe viesse parar às mãos. As 
neves do inverno na Nova Inglaterra 
muitas vezes lhe ofereceram uma 
espécie de mármore ao menos tão 
deslumbrantemente branco como o 
de Paros ou de Carrara e, apesar de 
mais efémero, suficientemente dura-
douro para corresponder a quaisquer 
pretensões de existência permanente 
das suas esculturas em gelo. Fosse 
como fosse, mereceram a admiração 
de juízes mais maduros do que os 
seus companheiros de escola, e eram, 
na verdade, notavelmente escorreitas, 
se bem que destituídas desse calor 
natural capaz de derreter a neve nas 
mãos do seu criador. À medida que 
foi avançando na vida, começou a 
adoptar madeira de pinho e carvalho 

como materiais convenientes à mani-
festação da sua arte, que então pas-
sou a ser paga com sólida prata, além 
dos elogios gratuitos que haviam sido 
recompensa bastante para as suas 
obras de neve evanescente. Tornou-se 
conhecido por esculpir cabeças orna-
mentais de bombas de incêndio ou de 
água, vasos de madeira para pilares 
de portões, e objectos de decoração, 
mais grotescos do que imaginativos, 
para prateleiras de fogão de sala. 
Nenhum boticário se teria julgado no 
bom caminho para obter freguesia, 
sem primeiro exibir um almofariz 
ornamentado, ou até uma cabeça de 
Galeno ou de Hipócrates, fruto das 
habilidosas mãos de Drowne. Porém 
o seu ramo principal era a manu- 
factura de figuras de proa para navios. 
Quer se tratasse do próprio monarca, 
quer de algum famoso general ou 
almirante britânico, quer do governa-
dor da província, quer porventura da 
filha favorita do proprietário do barco, 
aí se erguia a imagem acima da proa, 
nas suas cores exuberantes, magnifi-
camente adornada, e desconcertando 
o mundo inteiro com o seu olhar fixo, 
como se provida de consciência inata 
da sua própria superioridade. Esses 
exemplares de escultura autóctone 
haviam cruzado os mares em todas 
as direcções e tinham-se feito notar, 
não ignobilmente, entre a multidão 
de barcos do Tamisa, bem como em 
qualquer outro lugar onde os duros 
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marinheiros da Nova Inglaterra leva-
vam as suas aventuras. Confessemos 
que predominava uma semelhança 
familiar nesta respeitável prole da 
arte de Drowne, que o benigno sem-
blante do rei se parecia ao dos seus 
súbditos e que Miss Peggy Hobart, a 
filha do mercador, ostentava notáveis 
semelhanças com Britânia, Vitória, e 
outras senhoras da irmandade alegó-
rica; e por último, que tinham todos 
uma certa aparência desajeitada, não 
desmentindo portanto a sua relação 
íntima com os blocos disformes de 
madeira na oficina do entalhador. 
Mas ao menos revelavam uma consi-
derável habilidade manual, e não lhes 
faltava atributos que realmente as 
tornassem obras de arte, à excepção 
dessa qualidade profunda, seja da 
alma ou da inteligência, que dá vida 
onde ela não existe, calor onde há frio 
e que, se estivesse presente, teria atri-
buído espírito e instinto às imagens 
esculpidas por Drowne.
O capitão do Cynosure pusera entre-
tanto fim às suas instruções.
– E agora, Drowne, – disse ele com 
autoridade – põe de lado todos os teus 
outros trabalhos e daqui para a frente 
ocupa-te apenas deste. Quanto ao 
preço fica inteiramente ao teu critério, 
desde que te concentres na execução 
de uma obra de primeira qualidade.
– Muito bem, capitão – respondeu o 
mestre, que parecia sério e algo per-
plexo mas tinha estampado no rosto 

uma espécie de sorriso – no que 
depender de mim, farei o melhor pos-
sível por safisfazê-lo.
A partir dessa manhã, os homens de 
bom gosto em Long Wharf e Town 
Dock, que tinham por costume mos-
trar o seu amor pelas artes em fre-
quentes visitas à oficina de Drowne, 
e em admirativa contemplação das 
suas figuras de madeira, começaram 
a pressentir um certo mistério na 
conduta do cinzelador. Estava com 
frequência ausente durante o dia. 
Por vezes, como podia perceber-se 
pelas résteas de luz nas janelas da 
loja, seroava até tarde; embora, em 
tais ocasiões, nem pancadas na porta 
nem apelos facultassem entrada a 
visitante algum, tal como não susci-
tavam uma só palavra por resposta. 
Contudo nada de especial se notava 
na loja às horas em que estava aberta. 
Apenas uma boa peça de madeira, 
que era sabido ter Drowne reservada 
para obra de particular dignidade, 
podia ser vista ganhando progressi-
vamente forma. Que forma última lhe 
estava destinada era um enigma para 
os amigos, e um ponto sobre o qual 
o cinzelador mantinha rígido silên-
cio. Porém, dia após dia, se bem que 
Drowne fosse raramente visto no acto 
de trabalhar esse bocado de madeira, 
essa rude forma inicial começara a 
desenvolver-se até se tornar óbvio a 
todos os observadores que uma figura 
feminina ia ganhando vida simulada. 
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Em cada nova visita podiam contem-
plar um monte maior de aparas de 
madeira, e a aproximação, cada vez 
mais evidente, de algo belo. Dir-se-
-ia que a hamadríada do carvalho se 
havia abrigado do mundo desprovido 
de imaginação no lugar mais íntimo 
do coração da sua árvora nativa, 
sendo apenas necessário remover o 
estranho amorfismo que a incrustara 
para se revelar a graça e o encanto de 
uma divindade. Por imperfeito que 
fossem ainda o desenho, a atitude, o 
trajo, e sobretudo o rosto da imagem, 
produzia já um efeito que desviava 
o olhar das anteriores produções em 
madeira onde Drowne aplicara a sua 
arte, para fixá-lo no sedutor mistério 
deste seu novo projecto.
Copley, o célebre pintor, nessa época 
ainda jovem e residente em Boston, 
veio certo dia visitar Drowne; pois, à 
falta de verdadeira empatia profissio-
nal, reconhecera no cinzelador nível 
suficiente de habilidade moderada 
para ser induzido a cultivar um relacio-
namento com ele. Ao entrar na loja, o 
artista olhou de relance as inflexíveis 
imagens do rei, comandante, dama, e 
alegoria, que à sua volta se erguiam. 
À melhor delas poder-se-ia atribuir o 
discutível elogio de que parecia um 
ser vivo transformado em madeira, 
e de que não fora apenas o elemento 
físico mas também o intelectual e o 
espiritual a tomarem parte nessa estó-
lida transformação. Não parecia toda-

via que em qualquer daqueles exem-
plares a madeira houvesse absorvido 
a etérea essência da humanidade. Que 
enorme distinção essa, e como a mais 
ínfima porção deste último mérito 
teria excedido em valor o mais alto 
grau do primeiro!
– Drowne, meu amigo – disse Copley, 
sorrindo para si mesmo, mas aludindo 
à mecânica e estólida inteligência 
que tão invariavelmente distinguia 
aquelas figuras – tu és realmente um 
homem notável! Raramente encon-
trei alguém no teu ramo de trabalho 
que conseguisse tanto. Porque um só 
toque poderia fazer desta figura do 
General Wolfe, por exemplo, uma 
criatura humana inteligente e insu-
flada do sopro humano.
– Sr. Copley, o senhor podia fazer-
-me acreditar que me está dando um 
grande elogio – respondeu Drowne, 
voltando as costas à imagem de Wolfe 
com óbvio enfado – mas chegou-me 
uma luz ao pensamento. Eu sei, como 
o senhor sabe, que esse mesmo toque, 
o que o senhor diz que falta, é o único 
que seria verdadeiramente valioso, 
sem ele estas minhas obras não pas-
sam de abortos inúteis. Entre elas e 
as de um artista inspirado há a mesma 
diferença que entre a pintura tosca 
dum poste de sinalização e um dos 
seus melhores quadros.
– É extraordinário! – exclamou 
Copley, observando-lhe o rosto que 
agora, imaginava o pintor, tinha uma 
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singular profundidade de inteligên-
cia, embora até àquele momento não 
tivesse aparentado grande vantagem 
sobre a sua própria família de imagens 
de madeira – o que é que te aconte-
ceu? Como é possível que, tendo tu 
a noção que acabas de revelar, pro-
duzas apenas obras como estas?
O cinzelador sorriu mas não replicou. 
Copley voltou-se de novo para as 
imagens, reflectindo que o sentido de 
uma tal deficiência, tão raro num sim-
ples artífice, implicaria forçosamente 
um génio cujos indícios lhe teriam 
até então passado despercebidos. Mas 
não; nem um único vestígio. Estava 
ele para se retirar, quando os olhos lhe 
cairam por acaso numa figura ainda 
incompleto e jazendo num canto da 
oficina rodeada de aparas de madeira 
de carvalho. Atraiu-o imediatamente.
– O que é isto aqui? Quem é que fez 
isto? – bradou após um instante de 
muda e atónita contemplação – Aqui 
está o divino toque capaz de dar vida... 
Que mão inspirada incita este bocado 
de madeira a levantar-se e caminhar? 
De quem é este trabalho?
– Não é trabalho humano – replicou 
Drowne – a figura existe no interior 
desse bloco de carvalho, e a minha 
função é encontrá-la.
– Drowne – disse o verdadeiro artista, 
agarrando fervorosamente a mão do 
cinzelador – tu és um homem de 
génio!

Já na soleira da porta, quando se ia 
embora, Copley olhou casualmente 
para trás e viu Drowne debruçando-se 
sobre aquela forma inacabada, esten-
dendo os braços diante de si como 
se a abraçasse e atraísse ao coração. 
Parecendo até (como se tal milagre 
fosse possível) que o seu rosto expri-
mia paixão bastante para comunicar 
calor e sensibilidade à madeira inani-
mada.
– Que estranho! – disse consigo o 
artista – Quem se lembraria de pro-
curar um Pigmaleão moderno na pes-
soa de um artífice ianque!
Todavia, a imagem era ainda muito 
vaga nos seus contornos; por isso, e 
assim como acontece com a forma das 
nuvens ao sol poente, o observador 
pressentia, ou era induzido a imagi-
nar mais do que realmente via, o que 
ela se destinava a ser. Dias após dia, 
porém, a obra ia assumindo maior pre-
cisão e transformando os seus irregu-
lares e nebulosos contornos em mais 
distinta graça e beleza. A forma geral 
tornava-se agora óbvia aos olhos de 
todos. Tratava-se de uma figura femi-
nina, em trajo aparentemente estran-
geiro; era uma espécie de capa aper-
tada no peito por cordões e abrindo 
à frente para deixar ver uma saia, ou 
saiote, de pregas irregulares admira-
velmente representadas na madeira. 
Usava um chapéu singularmente gra-
cioso e ornamentado com uma pro-
fusão de flores nunca vistas no rude 
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solo da Nova Inglaterra – mas que, 
com toda a sua fantásticas exuberân-
cia, aparentavam uma naturalidade 
que parecia impossível de atingir pela 
mais fértil imaginação sem a cópia de 
modelos reais. Tinha o seu vestuário 
diversos adereços, como um leque, 
um par de brincos, um fio ao pescoço, 
um relógio pendente no regaço e um 
anel no dedo, tudo acessórios que 
se julgariam abaixo da dignidade da 
arte da escultura. Estavam no entanto 
colocados com tanto gosto como uma 
encantadora mulher podia revelar nos 
seus adornos, e só poderiam por isso 
chocar um juízo deformado por estri-
tas regras artísticas.
O rosto era ainda imperfeito; mas gra-
dualmente, como por toque mágico, 
inteligência e sensibilidade brilhavam 
através dos seus traços, com todo o 
efeito de um raio de luz provindo do 
interior da sólida madeira de carva-
lho. O rosto ganhou vida. Era belo, 
embora não precisamente regular, e 
de aspecto um pouco altivo, mas com 
certo picante nos olhos e na boca que 
de todas as expresões se julgaria a 
mais impossível de criar num sem-
blante de madeira. E nesse momento, 
no que diz respeito ao trabalho de 
cinzelar a madeira, aquela obra mara-
vilhosa estava pronta.
– Drowne – disse Copley que dificil-
mente terá perdido um só dia de visita 
à oficina do escultor – se esta peça 
fosse de mármore, fazia-te famoso 

imediatamente. Mais do que isso, eu 
atrevo-me a afirmar que faria uma era 
na arte. É tão ideal como uma estátua 
antiga, e todavia tão real como qual-
quer linda mulher que a gente encon-
tre na rua ou à lareira. Mas espero 
que não tenciones profanar esta rara 
criatura, pintando-a como esses arre-
galados reis e almirantes acolá?
– Não vai pintá-la – exclamou o Capi-
tão Hunnewell, que estava ao lado 
– não vai pintar a figura de proa do 
Cynosure?! E que cara faria eu num 
porto estrangeiro, com um pedaço de 
madeira por pintar na minha proa? 
Ela deve e vai ter as suas cores ver-
dadeiras, desde a flor mais alta do 
chapéu até às lentejoulas prateadas da 
chinela.
Sr. Copley – retorquiu Drowne tran-
quilamente – eu não sei nada sobre 
estatuária de mármore, nem sobre 
as regras de arte dos escultores. Mas 
sobre esta imagem de madeira – esta 
obra das minhas mãos – esta criatura 
do meu coração – e aqui tremeu-lhe a 
voz embargada de modo muito espe-
cial – disto... dela... eu posso dizer 
que sei alguma coisa. Uma fonte de 
sabedoria íntima nasceu em mim 
enquanto eu lavrava a madeira com 
toda a minha força, a minha alma, a 
minha fé! Que os outros façam com 
o mármore o que bem lhes aprouver, 
que adoptem as regras que quiserem. 
Se eu puder produzir o efeito que 
desejo na madeira pintada, essa leis 
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não são para mim e tenho o direito de 
não fazer caso delas.
– O verdadeiro espírito do génio! 
– murmurou Copley consigo mesmo 
– Doutra maneira não se explicaria 
que este artífice se sentisse no direito 
de transcender todas as regras, e de 
me deixar embaraçado por citá-las.
Olhou seriamente para Drowne, e 
de novo viu essa expressão de amor 
humano que, em sentido espiritual, 
como o artista não pôde deixar de 
imaginar, era o segredo da vida bafe-
jada naquele bloco de madeira.
O cinzelador, mantendo o mesmo 
secretismo que marcara todas as suas 
operações em torno da misteriosa ima-
gem, prosseguiu pintando as peças de 
vestuário nas cores próprias, e o rosto 
de um vermelho e branco próximos da 
cor natural da pele. Quando terminou 
tudo, abriu as portas do seu estabele-
cimento e admitiu a entrada dos habi-
tantes da cidade para contemplarem a 
obra. Muita gente logo à entrada se 
sentiu impelida a tirar o chapéu e a 
prestar devida homenagem àquela 
linda jovem que parecia estar ali de 
pé num canto da oficina, ricamente 
vestida, com aparas de madeira espa-
lhadas aos pés. Seguiu-se uma sensa-
ção de medo... como se, não sendo de 
facto humana, fosse tão semelhante 
ao humano que só pudesse ser algo de 
sobrenatural. Na verdade havia nela 
um aspecto e uma expressão indefiní-
veis que podiam, com razão, induzir 

as pessoas a perguntarem-se quem 
seria e de que esfera provinha aquele 
ser gerado na madeira. As estranhas e 
prodigiosas flores do Éden na cabeça; 
o tom da pele, bem mais escuro e 
brilhante que o das nossas beldades 
locais; o trajo aparentemente estran-
geiro, fantástico, mas não tão extrava-
gante que não pudesse ser usado com 
decoro na rua; o bordado delicamente 
lavrado na saia; o longo fio de outro 
ao pescoço; o curioso anel no dedo; 
o leque tão primorosamente escul-
pido e pintado de maneira a parecer 
feito de ébano e pérola... onde pode-
ria Drowne, no seu modesto modo 
de vida, ter descoberto a visão que 
tão incomparavelmente ali ganhara 
corpo?! E depois o rosto dela! Nos 
olhos escuros e em torno da volup-
tuosa boca brincava uma expressão 
feita de orgulho, coquetismo, e de um 
fulgor de divertimento que impressio-
nara Copley dando-lhe a impressão 
que a imagem estava secretamente 
gozando a perplexa admiração de 
quantos a contemplavam, incluindo 
ele próprio.
– E tu vais permitir – disse ele ao 
cinzelador – que esta obra prima 
seja figura de proa de um navio? Dá 
ao honesto capitão aquela figura da 
Britânia – está muito mais de acordo 
com o que ele pretende – e manda esta 
princesa encantada para Inglaterra 
onde, tanto quanto sei, pode render-te 
um bom milhar de libras.
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– Não foi por dinheiro que a fiz – 
retorquiu Drowne.
Que espécie de criatura esta! – pen-
sou Copley – Um ianque a desper-
diçar assim a oportunidade de fazer 
fortuna! Decerto enlouqueceu. E daí 
este clarão de génio.
Da loucura de Drowne outras provas 
havia, a dar-se crédito ao boato de 
que fora visto ajoelhado aos pés dessa 
dama de madeira, contemplando com 
apaixonado ardor de amante o rosto 
que as suas próprias mãos tinham 
criado. Os fanáticos desse tempo 
insinuaram que não seria de espantar 
que um espírito mau tivesse entrado 
naquela imagem tão bela para seduzir 
o cinzelador até o destruir.
A fama da imagem espalhou-se lar-
gamente. Os habitantes da cidade 
visitaram-na em tão grande número 
que, após os primeiros dias da sua 
exposição ao público, dificilmente se 
encontraria um velho ou uma criança 
que não se tivesse familiarizado com 
todos os pormenores do seu aspecto. 
Mesmo que terminasse aqui a história 
da imagem de madeira de Drowne, a 
sua celebridade poderia ter-se pro-
longado por muitos anos, graças às 
recordações daqueles que na infância 
a contemplaram e nunca mais na vida 
viram algo tão belo. Mas a cidade foi 
depois surpreendida por um evento, 
cuja narrativa se tornou numa das 
mais singulares lendas que se ouve 
ao canto das tradicionais lareiras da 

Nova Inglaterra, onde os velhos se 
sentam sonhando com o passado e 
abanando a cabeça perante os sonha-
dores do presente e do futuro.
Uma bela manhã, pouco antes da 
partida do Cynosure na sua segunda 
viagem ao Faial, o comandante do 
galante navio foi visto saindo da sua 
residência na rua Hanover. Estava 
vestido em grande estilo, casaca azul 
de pano fino com galões dourados 
nas costuras e casas dos botões, colete 
escarlate bordado, chapéu de três 
bicos, alamares e faixa dourada e um 
sabre de punho de prata à cinta. Mas 
o bom do capitão podia ter-se atavia-
do com vestes de príncipe ou farra-
pos de pedinte sem por isso atrair 
atenções, enquanto obscurecido por 
uma companhia como a que naquele 
momento levava no braço. As pessoas 
que passavam na rua começavem por 
esfregar os olhos e, a seguir, ou lhes 
saíam da frente sobressaltadas, ou 
estacavam diante deles como se o 
espanto as transfixasse em mármore 
ou madeira.
– Estão a ver?... Estão a ver? – gritou 
alguém com trémula excitação – É a 
mesma!
– A mesma? – perguntou um que só 
tinha chegado à cidade na noite ante-
rior – que quer isso dizer? O que eu 
estou a ver é um capitão de navio no 
seu trajo de ir a terra e uma jovem 
senhora com roupas estrangeiras e 
lindas flores no chapéu. Mas, palavra 
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de honra, ela é a donzela mais for-
mosa e resplandecente que os meus 
olhos já viram!
– Sim é a mesma!... A mesma em pes-
soa! – repetiu o outro – A imagem de 
madeira do Drowne ganhou vida!
Ali havia de certeza um milagre! 
Nesse momento, iluminada pela luz 
do sol, ou escurecida pela sombra das 
casas, as roupas levemente adejando 
na brisa matinal, a imagem lá ia per-
correndo a rua. Eram exactamente em 
todos os detalhes, as formas, o garbo, 
o rosto que as pessoas da cidade 
tão recentemente tinham vindo em 
chusma ver e admirar. Todas as flores 
magníficas na cabeça, todas as folhas, 
tinham o seu protótipo na obra de 
madeira de Drowne, ainda que agora 
o seu frágil encanto se tivesse tornado 
flexível enquanto se agitavam a cada 
passo de quem as usava. O grande fio 
de ouro ao pescoço era idêntico ao 
representado na imagem, mas cinti-
lava com os movimentos do peito que 
adornava. Um diamante verdadeiro 
brilhava-lhe no dedo. Na mão direita 
trazia um leque de ébano e pérola, 
que ela abanava com fantástico e 
encantador coquetismo, expresso do 
mesmo modo em todos os seus ges-
tos, tal como no estilo da sua beleza 
e nos adornos que tão bem se har-
monizavam com ela. A face, com o 
tom escuro e brilhante da pele, tinha 
o mesmo picante de jovial travessura 
impresso no rosto da imagem, mas 

agora variável, em constante mudança 
e todavia sempre igual na sua essên-
cia, como os reflexos do sol em águas 
borbulhando numa fonte. O conjunto, 
era algo etéreo, e simultaneamente tão 
real, além de tão perfeitamente repre-
sentar a imagem de Drowne, que as 
pessoas não sabiam se deviam supor 
que a madeira mágica se sublimara 
em espírito ou se ganhara o calor e 
suavidade de uma mulher de carne 
e osso.
– Uma coisa é certa – murmurou um 
puritano da velha cepa – Drowne ven-
deu-se ao diabo; e não há dúvida de 
que o alegre capitão Hunnewell tem 
parte no negócio.
– E eu – disse um jovem que o ouvira 
– quase consentiria em ser a sua ter-
ceira vítima só pela liberdade de sau-
dar aqueles lábios maravilhosos.
– E eu também – disse Copley, o pin-
tor – só pelo privilégio de lhe fazer o 
retrato.
A imagem, ou aparição, ou o que 
quer que fosse, sempre acompanhada 
pelo intrépido capitão, prosseguiu o 
seu caminho através da rua Hanover 
e outras das transversais que tornam 
tão intricada aquela parte da cidade, 
até à rua Ann, daí para o largo Dock, 
e depois foi descendo até à loja de 
Drowne que ficava mesmo à borda de 
água. A multidão continuava a segui-
-la, avolumando-se cada vez mais. 
Nunca um milagre moderno ocorrera 
sob tanta luz do dia, nem em presença 
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de tantas testemunhas. A imagem 
etérea, como se tivesse consciência 
de ser o objecto dos murmúrios e 
perturbação que cresciam atrás de si, 
parecia levemente vexada e confusa, 
porém sem perder a vivacidade ligeira 
e a desportiva travessura que lhe esta-
vam escritas no rosto. Foi vista a aba-
nar o leque com tão veemente rapidez 
que a elaborada delicadeza do seu 
fabrico manual deu de si, e ficou-lhe 
quebrado nas mãos.
Ao chegarem à porta de Drowne, en-
quanto o capitão a mantinha aberta, a 
maravilhosa aparição fez uma pausa 
momentânea à entrada, assumindo pre-
cisamente a atitude da imagem e lan-
çando à multidão um olhar de radiante 
coquetismo que em todos evocou o 
rosto da senhora de madeira. Depois 
desapareceu com o seu cavaleiro.
– Ah! – murmurou a multidão, sol-
tando um suspiro profundo, como de 
um imenso par de pulmões.
– O mundo parece mais escuro agora 
que ela desapareceu – disseram alguns 
dos homens mais novos.
Mas os idosos, cujas recordações 
datavam do tempo remoto das bruxas, 
abanaram a cabeça, e insinuaram que 
os nossos antepassados teriam achado 
um acto piedoso fazer consumir pelo 
fogo a filha da madeira.
– Se ela for mais do que mera ilusão 
dos elementos – exclamou Copley 
– eu tenho de contemplar de novo o 
seu rosto!

Por isso memso entrou na loja; e aí, 
no seu canto habitual, erguia-se a 
imagem, olhando-o fixamente, dir-
-se-ia, com a mesma expressão de 
jovial travessura que tinha o seu olhar 
de despedida quando, apenas um 
momento antes, ela voltara o rosto 
para a multidão. O cinzelador estava 
de pé ao lado da sua obra, reparando 
o belo leque que, por um acidente 
qualquer, se quedava partido na mão 
da imagem. Porém, já não havia 
movimento nenhum nessa figura apa-
rentemente viva, nem mulher alguma 
de carne e osso na loja, nem sequer 
o feitiço de uma alegre sombra que 
esvoaçando ao longo da rua pudesse 
iludir os olhos das pessoas. O capi-
tão Hunnawell também desaparecera. 
O seu vozeirão enrouquecido pela 
brisa marítima era porém audível do 
outro lado de uma porta que abria 
para a beira-mar.
– Queira sentar-se nas escotas da popa, 
minha senhora – dizia o galante capi-
tão. Vamos, ajudem aqui, seus labre-
gos, e ponham-nos a bordo enquanto 
a areia dá uma volta na ampulheta.
Depois ouviu-se a pancada dos remos 
na água.
– Drowne, – disse Copley com um 
sorriso de entendimento – tu foste na 
verdade um homem afortunado. Que 
outro pintor ou escultor teve alguma 
vez um modelo assim?! Não admira 
que ela tenha inspirado génio em ti e 
criado primeiro o artista que depois 
criou a imagem dela.
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Drowne olhou para ele com marcas 
de lágrimas no rosto do qual porém 
se desvanecera já a luz de imaginação 
e sensibilidade que tão recentemente 
o havia iluminado. Tinha voltado a 
ser o mesmo artesão cinzelador que 
se sabia ter sido toda a vida.
– Mal compreendo o quer dizer, Sr. 
Copley – disse ele, pondo a mão na 
testa. –Esta imagem! Pode ser obra 
minha? Bom, lavreia-a numa espécie 
de sonho; e agora que estou bem 
acordado, tenho que preparar-me para 
acabar aquela figura ali do Almirante 
Vernon.
E, sem perda de tempo, entregou-
-se ao trabalho de esculpir o estó-
lido semblante de um dos membros 
da sua progénie de madeira. Depois 
completou-a no seu próprio estilo 
mecânico do qual não consta ter vol-
tado jamais a desviar-se. Prosseguiu 
industriosamente no seu negócio por 
muitos anos, adquiriu maior compe-
tência e, na parte final da sua vida, 
atingiu um dignificante estatuto na 
igreja, sendo lembrado em registos e 
tradições como o Diácono Drowne, o 
cinzelador. Uma das suas produções, 
um chefe Indio, todo ornamentado, 
por mais de metade de um século se 
ergueu sobre a cúpula de Province 
House, ofuscando quem olhasse para 
cima, como um anjo do sol. Outra 
obra das mãos do bom diácono – um 
retrato, em tamanho reduzido, do 
seu amigo Capitão Hunnewell, segu-

rando um telescópio e um quadrante 
– pode ainha hoje ser visto no cru-
zamento das ruas Broad e State, ser-
vindo utilmente para assinalar a loja 
de um fabricante de instrumentos 
náuticos. Não sabemos como explicar 
a inferioridade desta curiosa figura 
antiga, em comparação com a regis-
tada excelência da Dama de madeira, 
a menos que se parta do pressuposto 
de que em todo o espírito humano 
há imaginação, sensibilidade, poder 
criativo, e génio que, segundo as cir-
cunstâncias, tanto pode desenvolver-
-se neste mundo, como ocultar-se sob 
uma máscara de inépcia até um outro 
estádio do ser. Para o nosso amigo 
Drowne, houve um breve período de 
excitação, uma chama ateada pelo 
amor. Transformou-o em génio por 
essa ocasião única mas, extinta pelo 
desapontamento, deixou-o de novo 
o artífice cinzelador de madeira, 
desprovido até do poder de apreciar 
a obra que as suas próprias mãos 
haviam criado. Todavia, quem pode 
duvidar de que o estado mais elevado 
que um indivíduo pode atingir, nas 
suas mais altas aspirações seja o seu 
estado mais autêntico e natural, ou de 
que Drowne tenha sido mais coerente 
consigo mesmo ao lavrar a admirável 
figura da misteriosa senhora do que 
ao prepetrar toda uma progénie de 
blocos de madeira?
Nessa época circulou em Boston o 
rumor de que uma jovem senhora 
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portuguesa, de elevada estirpe, em 
dado momento de perturbação polí-
tica ou doméstica, partiu da sua casa 
no Faial e se colocou sob a protecção 
do Capitão Hunnewell, a bordo de 

cujo navio, e em cuja residência, foi 
acolhida até que a situação mudasse. 
Essa fada estrangeira deve ter sido o 
original da Imagem de Madeira de 
Drowne.*

*  Nota em forma de Posfácio

No que concerne à relevância global na obra de maturidade de Hawthorne desta 
escolha de «uma jovem senhora portuguesa», de rosto onde se destaca a lustrosa 
tonalidade morena de pele, como viva inspiração da obra-prima de carpintaria 
concebida por Drowne, citemos dois estudiosos de Hawthorne, brevemente um, mais 
extensamente o outro.
Em Nathaniel Hawthorne and the Romance of the Orient, escreve Luther S. Luedtke, 
sob o título «Drowne’s Wooden Image: The Dark Lady of Fayal»:
«A genealogia da dark lady de Hawthorne começa a sério com a voluptuosa young 
Portuguese lady of rank que ele apresentou em Julho de 1844» 1.
Luedtke vê essa figura feminina como precursora de todas as morenas e atraentes 
heroínas da mais significativa ficção de Hawthorne. Neste aspecto segue de perto, 
como ele próprio admite, Millicent Bell que, em Hawthorne’s View of the Artist 
salienta o facto de apesar de as «implicações dessa figura, tão fortes em outros 
estudos de Hawthorne, dificilmente se fazerem sentir nesta aparição tão fugaz da 
sua dark lady, é no entanto verdade que Drowne foi inspirado por uma imagem de 
feminino encanto que sempre fascinou Hawthorne e gerou as suas mais memoráveis 
personagens femininas – Beatrice Rappaccine [de Rappacini’s Daughter], Hester 
[em The Scarlet Letter], Zenobia [em The Blithedale Romance], e Miriam [em The 
Marble Faun]. E ser como elas, sugere experiência, essa jornada nocturna que o 
homem aspirante a artista deve necessariamente fazer. Sugere conhecimento, fruto 
ambíguo só obtido através da experiência, que é o desejo criativo do intelecto. 
E sugere também pecado, o preço moral da experiência e do conhecimento, que é o 
perigo em que incorre o artista» 2.

1 Luther S. Luedtke, Nathaniel Hawthorne and the Romance of the Orient (Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press, 1989) p. 169.

 «Dark lady» (senhora morena) e «Portuguese lady of rank» (jovem portuguesa de posição 
social distinta) são expressões citadas do próprio conto de Hawthorne. (Nota da tradutora).(Nota da tradutora).

2 Millicent Bell (New York: State University of New York, 1962) p. 133.




