Kontext – Edgar Allan Poes liv. (Då biografiska fakta i Poes liv i så stor utsträckning
har påverkat hans liv är detta stycke relativt omfattande).
Edgar Allan Poe föddes 1809 i Boston i Massachussets i USA, som det mellersta av tre
syskon. Under sitt korta och dramatiska liv – han blev bara fyrtio år – arbetade han inte bara
som författare och poet, utan även som tidningsredaktör, kritiker och föreläsare.
Poes båda föräldrar var skådespelare och hankade sig fram som säsongsanställda i olika
teatersällskap. När Poe endast var ett år gammal lämnade fadern familjen, medan modern
fortfarande var gravid med deras tredje barn. Fadern dog kort därefter av tuberkulos. Även
modern var sjuk i tuberkulos och dog bara ett par år senare, när Poe var tre år gammal. Trots
att Poe var så liten vid moderns död mindes han henne hela sitt liv som en kärleksfull person,
om än undflyende och svår att nå.
Modern hade sett till att Poe fick flytta till ett fosterhem efter hennes död, till det
välbärgade köpmansparet John och Frances Allan, medan syskonen Henry och Rosalie togs
om hand av andra. Modern var sedan tidigare bekant med paret Allan då de var flitiga
besökare på teatern. Poe kom senare att lägga till parets efternamn till sitt eget men han blev
aldrig formellt adopterad av dem. Poe växte upp hos dem i Richmond, Virginia, men under
några år under Poes barndom bodde familjen även i England. Han tyckte mycket om sin
fostermor, men hade svårare att komma överens med sin fosterfar.
När Poe var sjutton skickades han till internatskola på det nystartade University of
Virginia. Han slutade där efter endast två terminer. Dels för att hans fosterfar redan från
början gett honom för lite pengar för att han ens skulle kunna betala startavgiften till skolan
och dels för att han själv söp och spelade bort pengar, pengar som han inte ens hade. När han
lämnade universitetet och återvände till sina fosterföräldrar hade han över 2000 dollar i
skulder, vilket var en enorm summa på den tiden. Utlånarna krävde att John Allan skulle
betala skulderna vilket han vägrade. Detta ledde till Poe lämnade hemmet och att John avsade
sig allt ansvar för fostersonen.
Poe sökte sig till Boston och gav ut sin första diktsamling (anonymt), Tamerlane and
Other Poems, som fick mycket lite uppmärksamhet och endast trycktes i 50 exemplar. Efter
det försökte han sig på en militär karriär och skrev år 1827 in sig i armén. Detta gick bra i
början och han steg snabbt i graderna, men efter endast två år av sina kontrakterade fem, ville
han lämna armén då han kände sig instängd. Slutligen fick han avsked från armén (efter att
medvetet ha misskött sig) innan hans kontrakt var till ända. Kort därefter dog hans fostermor i
tuberkulos, och även brodern Henry föll offer för samma sjukdom.
Poe flyttade in hos sin biologiska faster, den fattiga änkan Maria Clemm och hennes
dotter Virginia och trion blev genast oskiljaktiga. I fastern såg han en modersgestalt och i
Virginia en syskonsjäl. Poe bytte fokus från poesi till prosa och slog sig därefter in i
tidningsbranschen. Egentligen hade han inte mycket erfarenhet, men han lyckades övertyga
chefen för Southern Literary Messenger att han var rätt man för jobbet som redaktör. Han
började arbetet 1935, Där fick han en god plattform för att skriva historier och få dem
publicerade, men han skrev också intressanta notiser och blev tidningens ledande kritiker, ofta
kontroversiell i sina utlåtanden.
Tidningens upplaga steg betydligt med Poe som redaktör. Dessvärre innebar
anställningen att han ofta fick möjlighet att umgås med kollegor ute på krogen där det bjöds

på sprit, något som Poe aldrig kunnat hantera. När han väl började dricka kunde han
bokstavligen inte sluta och allt som oftast drack han sig medvetslös. För att kunna skriva
bättre tog han dessutom opium på nätterna. Efter hand fick han sluta på tidningen då han
misskötte jobbet, men eftersom han blivit en så uppskattat kritiker kunde han fortsätta som
föreläsare.
När han fick reda på att släktingar ville ta hand om kusinen Virginia och låta henne växa
upp hos dem, beslöt han att gifta sig med henne för att de inte skulle skiljas åt. Virginia var
vid tidpunkten endast tretton år gammal men hennes mor intygade att hon var tjugoett för att
äktenskapet skulle vara giltigt. Många har spekulerat i om äktenskapet endast var platoniskt
eller om kärleken dem emellan också var fysisk, men oavsett hur kärleken tog sig uttryck
verkade de älska varandra.
Fastern, Poe och Virginia bodde tillsammans och kämpade gemensamt för ekonomin
medan Poe försökte slå igenom som författare. Efter att ha gett ut en roman med begränsad
framgång lyckades han 1940 publicera en samling noveller, vilket var ett stort steg framåt,
men det var inte förrän 1945 han fick sitt stora genombrott med dikten Korpen.
1942 visade Virginia de första tecknen på tuberkulos och Poe började dricka alltmer
under den känslomässiga påfrestningen av hustruns sjukdom. Virginia dog 1947. Poe tog
detta mycket hårt och något år efter hennes död försökte han själv ta sitt eget liv, men
överlevde. Ytterligare ett år senare, 1949, dog även han efter att ha supit sig medvetslös i
Baltimore.
Poe är att betrakta som en banbrytande pionjär i den moderna litteraturen inom flera olika
genrer, t ex skräck, science fiction, kriminalhistorier (många menar att han skapade den
moderna deckargenren) men även inom lyriken. Poe införde den gotiska litteraturen i USA,
vilken utforskar den mörka sidan av mänsklig erfarenhet, som död, utanförskap, mardrömmar
och spöken och som ofta utspelar sig i hemsökta landskap.

