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[Publicado em Colóquio Letras, 88, 1985, 156-159] 

 

SILVA BELKIOR, Fernando Pessoa – Ricardo Reis: os originais, as edições, o cânone das odes. 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa - Centro de Estudos Pessoanos, Porto 1983 

 

O título já anuncia a estrutura tripartida do livro. Na primeira parte, «A Tradição 

Manuscrita» (expressão que aqui não tem o seu valor habitual em crítica textual, cf. p. 

23), Silva Belkior acentua a especial obrigação de se tomar à letra os autógrafos de um 

autor tão minucioso como Pessoa era e deplora os descuidos póstumos na conservação 

e publicação do espólio. Na segunda parte, «A Tradição Impressa», aprecia em 

confronto o valor das edições de odes ricardianas feitas pelo próprio Pessoa nas 

revistas Atbena e Presença e das edições póstumas, publicadas pelas casas Ática e 

Aguilar. Na terceira parte, «O Cânone», discorda do conjunto de odes formado pela 

Ática e propõe critérios para modificar esse conjunto. 

Silva Belkior enfrenta, neste livro meticuloso e severo, um dos problemas mais 

característicos, e menos notados, da galáxia pessoana: o de correrem os textos em 

versões que não merecem a confiança nelas depositada por sucessivas gerações de 

críticos e de leitores. Ora, este talvez seja o problema do dia no que respeita a Fernando 

Pessoa: não faz muito tempo que os manuscritos do espólio do poeta passaram a poder 

ser lidos na Biblioteca Nacional, em Lisboa, e começaram a denunciar, perante o 

público ampliado e renovado que a eles agora tem acesso, as diferenças, por vezes 

abissais, que separam o texto manuscrito do seu correspondente impresso, divulgado 

pelas primeiras gerações de leitores-editores e geralmente acatado como «o» texto de 

Fernando Pessoa. Torna-se claro que o caminho a seguir será, não o de corrigir esse 

texto crescentemente desautorizado, mas o de tornar ao princípio, ler os manuscritos e 

publicar Pessoa de fresco. Para isso contribuirão decisivamente trabalhos como o de 

Silva Belkior. 

A história que nos conta acerca das desventuras do texto dos poemas de Ricardo Reis é 

exemplar, e quase se diria que a sua exemplaridade ultrapassa as intenções de Silva 

Belkior. De toda a obra de Reis, Pessoa publicou apenas, com o habitual cuidado, 28 
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odes: 20 na Athena, organizadas como «Primeiro Livro das Odes» e escritas em 

«ortographia antiga», e 8 dispersas por números da Presença, duas das quais na mesma 

ortografia. Todo o resto da obra de Reis ficou inédito, em manuscritos e dactiloscritos 

que Silva Belkior supõe teriam ido à tipografia para servir à edição do vol. IV das Obras 

Completas da Ática, mais supondo que depois teriam desaparecido. Talvez não tenham 

– adianto –, mas o certo é que nunca mais foram utilizados para verificar a versão 

editada pela Ática, apesar de Jacinto do Prado Coelho ter denunciado as suas 

deficiências textuais, o que agora é reiterado pelo livro de Silva Belkior. Verificando o 

texto da Ática pelo das 28 odes publicadas em vida, o A. encontrou nele defeitos de 

três naturezas: o primeiro livro das Odes perdeu a unidade temática, porque as odes 

foram reagrupadas e ordenadas cronologicamente, a ortografia «antiga» foi 

modernizada e, por fim, o texto recebeu gralhas e erros de vária ordem. O que leva a 

pensar: se isto aconteceu quando se republicavam impressos, o que não terá acontecido 

com os poemas manuscritos? 

Mas a história não acaba aqui. Que o texto corrente de Pessoa seja deficiente é afinal 

uma velha novidade, a que faltava apenas o apoio em denúncias sistemáticas como a 

de Silva Belkior. Mas o pior é que nem todos sabem como enfrentar este tipo de 

problemas: o A. cita o caso de uma ode da Atbena reproduzida pela Ática com um erro 

que, sendo agramatical, foi advertido por três críticos e por eles emendado. Mas mal 

emendado, por usarem conjecturas próprias e não se lembrarem de ir verificar o que 

dizia a fonte de toda a autoridade para aquele caso, ou seja a Athena. Se a curiosidade 

filológica dos estudiosos de Pessoa não os amparou até uma revista de todos 

conhecida, porque os empurraria em busca de manuscritos recônditos? O Próprio A., 

veremos, nem sempre o fez. 

Este importante trabalho suscita discordâncias de pormenor, que calarei para dedicar o 

resto do espaço a três questões merecedoras de debate. A primeira é a questão dos 

manuscritos supostamente desaparecidos. Silva Belkior parte de uma conhecida 

afirmação de Maria Aliete Galhoz (p. 41), segundo a qual os «originais» dos principais 

volumes da Ática teriam sido destruídos ou desviados, não se encontrando em poder 

da família de Pessoa, nem no arquivo da editora. Belkior aceita integralmente e à letra 
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as palavras da ilustre pessoana, o que não se pode considerar como excessivamente 

imprudente, por se tratar de alguém que conhece profundamente o espólio. Esta sua 

confiança, e as conclusões que longamente extrai quanto aos requisitos de uma edição 

crítica de Reis (pp. 42-44), não merecem crítica, portanto; mas descortina-se uma falha 

de método em não ter desenvolvido nenhuma pesquisa própria para localizar 

manuscritos que, após a afirmação de Galhoz, tivessem vindo à superfície. Se o 

houvesse feito, teria encontrado cerca de 200 manuscritos, assinados por Reis ou a ele 

atribuídos, que se encontram no espólio da Biblioteca Nacional, para onde vieram das 

mãos da família do poeta. Galhoz sabia da existência destes manuscritos, mas, 

considerando-os borrões, não era neles que pensava ao escrever a frase em questão: 

segundo fez o favor de esclarecer quando a consultei a este respeito, por «originais» 

designava cópias limpas, talvez dactilografadas, que Pessoa teria preparado nos 

últimos anos de vida e colocado em envelopes separados, com o nome de cada 

heterónimo escrito pelo punho de Pessoa, envelopes que ela ainda viu na arca, mas 

vazios, o que a levou a pensar que o seu conteúdo, depois de ter servido à composição 

dos volumes da Ática, na tipografia da Editorial Império, teria partido com destino 

desconhecido. A hipótese é sugestiva e pode explicar vários desvios conspícuos de 

manuscritos importantes: é o caso de um manuscrito completo do Guardador de 

Rebanhos, que há muito não reside na arca. Mas este não se pode considerar um original 

limpo e não foi garantidamente à tipografia; como Galhoz não viu os «originais», há 

assim lugar para pôr em dúvida que tenham existido. 

Se examinarmos os manuscritos da BN (espólio de F. Pessoa, envelopes 51, 51 anexo, 

52), ficamos com a impressão de que, no caso de Reis, pelo menos alguns dos 

«originais» não terão desaparecido, o que basta para alterar completamente o 

desenvolvimento das ideias e as conclusões do Autor. De facto, entre os manuscritos 

acham-se muitos rascunhos, mas também se acham os materiais preparatórios de 

edição da Ática e das edições da Athena e da Presença (dactiloscritos, cópias pela mão 

de um amanuense da Ática, que também colaborou na edição do Guardador, índices e 

listas de variantes pela mão de Luís de Montalvor). Mas, principalmente, acham-se 

alguns dactiloscritos que ostentam sinais de terem ido à tipografia e de terem sido 
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originais da primeira edição Ática. Que sinais? Notas marginais feitas a lápis, numa 

letra que parece ser de Montalvor, contendo instruções para o compositor tipográfico. 

O melhor exemplo é o da ode «Não sei se é amor que tens» (BN, peça 51-73), que 

apresenta seis alternativas para o remate, duas delas dactilografadas, é bastante o que 

mais quero? Na margem, está a instrução «Só compor o que está escrito à máquina», 

concordante com a mesma orientação obtusa, que encontrei nos manuscritos de Caeiro, 

de privilegiar as lições mais legíveis sobre emendas posteriores que as suplantam. Em 

virtude desta instrução, o compositor omitiu as quatro lições manuscritas, mas 

guardou as duas dactilografadas, para isso mudando a grafia do que para Que e 

recuando o seu alinhamento, que no original estava na vertical de é. Este dactiloscrito, 

portanto, serviu de original para a primeira edição Ática, e não desapareceu. O mesmo 

se pode dizer de outros, disso se depreendendo que existem para uma edição crítica 

bases mais sólidas do que supõe Belkior (pp. 43-44). 

O A. põe igualmente em causa o cânone ricardiano, que considera excessivo, quer por  

admitir poemas que parecem de autoria não ricardiana, quer por incluir odes 

inacabadas e passagens que são meras variantes. Assim, não serão de Reis os poemas 

«Sim, bem sei» e «Aqui, neste misérrimo deserto», onze outros serão apenas esboços 

inacabados e, finalmente, sete serão versos ou secções que Belkior retira, por as 

considerar variantes. Os seus critérios são a tautologia (nos casos de variante), a 

métrica e o usus scribendi. Ora, será este suficientemente conhecido? Só depois das 

edições críticas (com estabelecimento consensual de cânones, classificação de 

fragmentos incompletos e variantes, cronologia das emendas estilísticas e semânticas 

de cada texto) é que alguém poderá dizer que conhece o modo como cada pessoa de 

Pessoa escrevia. Por outro lado, o critério da perfeição métrica leva o A. a excluir como 

inacabada a célebre ode dos jogadores de xadrez, «Ouvi contar que outrora», apenas 

porque o verso 83 não é decassílabo. 

A minha última discordância refere-se à estrutura do livro que, tal como a terminologia 

técnica usada e os esquemas de pensamento, se inspira na teoria tradicional da crítica 

textual. Talvez não seja ela a mais adequada para os problemas textuais de Pessoa, pela 

razão muito natural de que esta teoria se desenvolveu a partir das literaturas clássica e 
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medieval, onde a regra é a ausência de autógrafos e a existência de tradições 

manuscritas tardias, constituídas por cópias mais ou menos afastadas do original. 

Embora numa tradição manuscrita possam entrar autógrafos, se existirem, a verdade é 

que as suas componentes naturais são as cópias, e pode até dizer-se que os problemas 

típicos de uma tradição manuscrita, bem como os seus remédios, giram em torno da 

falta de autógrafos. É por isso duvidosa a vantagem de trazer o conceito de tradição 

manuscrita para o caso de Pessoa, onde os autógrafos são tão abundantes quanto raras 

as cópias manuscritas. E quem diz de Pessoa, diz da maior parte dos escritores 

modernos, cujos papéis tendem a conservar-se melhor que os papiros da antiguidade 

(ou ainda não tiveram tempo de desaparecer). 

A divisão do livro em um capítulo de «Tradição Manuscrita», cujo assunto principal é 

a falta de manuscritos, e outro capítulo de «Tradição Impressa», onde se misturam 

edições de estatuto tão diverso como Athena e Ática, sai inteirinha de um manual de 

crítica textual e cai inteiriça sobre os ombros de Pessoa. O problema pessoano não é o 

de compridas séries de transmissões manuscritas e impressas, distintas na sua 

fenomenologia; é antes o da identificação e agrupação de todos os testemunhos 

manuscritos, dactilografadas e impressos, que passaram pela mão do poeta e dele 

colheram autoridade, constituindo assim a base para a crítica – a fazer – do seu texto, 

que se corporiza nas cópias alheias, manuscritas, dactilografadas ou impressas, no topo 

das quais pontifica a edição Ática, mãe de grande parte dos defeitos da transmissão. O 

problema é, assim, separar os testemunhos da génese dos poemas, a que se poderia 

chamar o corpus de Pessoa, de todos os produtos alheios ou póstumos da sua 

transmissão. Esta divisão será infinitamente mais útil para o estudo da obra de Pessoa: 

de um lado, o período da criação ou génese, com os testemunhos, manuscritos ou 

impressos, autorizados pela vontade do autor, e do outro as cópias e as edições 

póstumas, que constituem a transmissão e com que ele não tem a ver senão bastante 

pouco. 

 


