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A princípio, indaga-se se o conto não é uma espécie de carta, pois 

logo no início, há a presença de uma dedicatória, um suposto 

narratário, Pierre Decourcelle. Em seguida, para iniciar o conto, o 

autor usa a expressão Mon cher ami, o que nos leva a pensar ainda 

mais que o que está sendo iniciada é uma carta destinada a um 

amigo. Mas será mesmo este conto-confissão apenas uma carta a 

um amigo? 

 Primeiramente, atentemo-nos ao nome do conto: “Lui?”. 

 Por que alguém daria um nome tão incerto quanto esse 

para um conto, ou melhor, para descrever uma decisão tomada, 

que é o fato do narrador se casar. Quem é lui e o que é lui? Seria 

um fantasma? Mas e este fantasma, o que ele é, o que significa? 

 Para inúmeras perguntas, inúmeras respostas. Se alguma delas está certa, isso é difícil de 

dizer. Como responder o mistério de um conto que consegue criar uma atmosfera fantástica, 

atmosfera de pânico e de curiosidade?  

 Voilà ! 

  O Título, Lui? já traz a sensação de ambiguidade, e porque não, de um número maior que 

dois de significados, pois se trata de um pronome o qual, nas circunstâncias em que se encontra o 

conto, não determina um ser específico. Além do uso do pronome lui no título, o autor insere nele um 

ponto de interrogação, que vem corroborar ainda mais a imprecisão de significância da palavra lui. 

Pode-se dizer, assim, que o conto não é realmente o que é e não fala realmente o que fala, não 

descreve realmente o que descreve, e nem escreve a quem realmente parece escrever.   

 Tratando do conteúdo do conto num sentido literal, o narrador diz estar se casando, porém, 

que não deixará de ser o que sempre foi: um amador de todas as mulheres, e não de uma só. E, no 

entanto, casa-se. E sua mulher é uma bourgoisie ordinaire. Claramente uma ocorrência de 

ambiguidade no discurso. Levando em consideração o contexto histórico em que o conto foi escrito 

mais a posição e opinião política de Maupassant, cabe dizer aqui que o que ocorre é a primeira crítica 

camuflada do autor ao atual sistema social da França. Poderia se dizer que o narrador se casou, por 

uma obrigação, ou seja, seu casamento é uma espécie de tolerância, tolerância esta que podemos 

aludir à tolerância ao sistema político francês. Assim, o autor estaria utilizando a mulher, e todas as 

outras mulheres como alegorias para aquilo com o que ele de fato concorda e acha que é certo e 

àquilo com que ele discorda respectivamente. 
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  No parágrafo Je me marie pour n’être pas seul, o narrador explica em poucas palavras o 

motivo pelo qual se casa. Porque está só. E assim não pode continuar. Mais adiante ele também dirá 

o porquê que ficar só se tornou uma situação impossível: sempre que está só vê um homem estranho, 

como se fosse um fantasma, porém, antes de descrever as visões que tem deste homem, diz: Je n’ai 

pas peur des revenants;, mas que J’ai peur des murs, des moubles, de objectes familiers qui 

s’animent, pour moi, d’une sorte de vie animale. Ou seja, o medo que o autor tem de ficar sozinho 

não é o de ser assombrado por um fantasma, mas das coisas que realmente existem. 

 Primeiro, o autor parece utilizar a figura das mulheres para dizer quais são as opiniões com 

as quais está e não está de acordo. Agora, ele também parece utilizar a figura de um suposto 

fantasma para aludir a um estado de tensão e perseguição que permanecerá por todo o conto. Assim, 

o autor consegue criar uma atmosfera condizente ao que seria uma perseguição entre homens reais 

em um mundo real de rivalidades políticas.         

 Então, quem é Lui e quem é Pierre Decourcelle? 

 Pode-se dizer, então, que Lui seria a coisa tratada neste conto-carta e Pierre Decourcelle o 

narratário literal. Esta coisa tratada é trabalhada com sutileza, em que o narrador consegue explicitar 

o seu não contentamento com seu casamento. Seria então Lui a mulher (o sistema) com o qual o 

narrador se vê obrigado a se casar, pois se ficar só, talvez não sobreviva. Pierre Decourcelle, então, 

pode ser interpretado como a sociedade leitora, sociedade esta que o autor chama de Mon cher ami, 

sociedade que o autor, com sutileza e discursos não escancarados, mas alegorizados, deseja retirar 

do ambiente de repressão imposto pela política francesa daquela época.  

 Assim, o conto-carta torna-se mais uma manifestação de Maupassant, que através de um 

narrador apavorado, explica a um amigo (a sociedade francesa) o porquê de aceitar uma mulher (o 

sistema) quando na verdade, ama todas as outras (outros sistemas).  

 Com uma história fantástica, o autor conta e revela outra história: a de um homem que tem 

de se enquadrar àquilo que não lhe é conveniente para encarar a vida.  

 

************************************************************************ 

Lui,  

Guy de Maupassant (1850-1893) 

Áudio em francês  
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