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Prefácio

de Ricardo Araújo Pereira

Em certo ponto da peça The Sunshine Boys, de Neil Simon, um velho
humorista explica ao sobrinho que determinadas palavras são mais
engraçadas do que outras: «Palavras com um “k” têm graça. Não sa‑
bias disso, pois não? Se não têm “k”, não têm graça.» E dá exemplos:
«Pickle tem graça. […] Tomate não tem graça.»1 Na gramática desta
curiosa teoria fonológica da comédia, Pickwick, munido dos seus
dois “k”, parece um superlativo de pickle — o que poderá explicar o
entusiasmo triunfal de Dickens quando comunicou aos editores que
tinha acabado de descobrir o nome da personagem principal do seu
primeiro romance: «Já sei: Pickwick!»2 Talvez houvesse, além disso,
outra razão a recomendar a escolha: Pickwick era o nome do pro‑
prietário de uma firma de carruagens que faziam a ligação entre Bath
e Londres3, e por isso pode ter sido visto por Dickens como especial‑
mente apropriado para designar o protagonista de uma história de
viajantes, parte da qual se passa a bordo de carruagens.
Quando, no princípio d’Os Cadernos de Pickwick, um «raio de luz
[…] ilumina as trevas, convertendo num brilho ofuscante a obscuri‑
dade a que parecia votada a história remota da carreira pública do
imortal Pickwick», o mais importante não é o que a luz ilumina, é a
circunstância de estar a iluminar. O início do livro é, para uns, «desas‑
troso»4 e, para outros, brilhante — em mais do que um sentido. A luz
que rompe a escuridão é um primeiro sinal de que «a obra é dedicada
à celebração daquilo que é luminoso»5. No prefácio de 1847, Dickens
declara que o seu objectivo era «apresentar ao leitor uma sucessão
constante de tipos e incidentes; caracterizá‑los com as cores mais vi‑
vas que pudesse convocar; e fazer deles, ao mesmo tempo, verosímeis
e divertidos». Ora, sem luz, não se vêem as cores, por mais vivas que
sejam. Por outro lado, o tom genesíaco do parágrafo inicial legitima
leituras como a de Auden, para quem o tema central deste livro de
aventuras aparentemente inocente é a Queda do Homem6.
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No entanto, antes de mais, deve registar‑se o primeiro adjectivo
que qualifica o Sr. Pickwick: imortal. Segundo nos diz o título com‑
pleto do livro, os papéis que documentam a sua vida são póstumos
— mas, o que é curioso, ele é imortal logo desde a primeira linha.
Dickens está, claro, a ser irónico, mas a ironia contida naquele «imor‑
tal» dura apenas umas dezenas de páginas — e de dias: muito rapida‑
mente, o Sr. Pickwick tornou‑se imortal a sério, quer no livro, quer
fora dele. Os Cadernos de Pickwick foram publicados em fascículos
entre 1836 e 1837. Em Outubro de 1837, o crítico da Quarterly Review
registava que «menos de seis meses após a publicação do primeiro
número, todo o público leitor falava» das aventuras do Sr. Pickwick7.
Sobretudo depois do aparecimento de Sam Weller na narrativa,
as vendas dos fascículos dispararam, deram origem a merchandising
(polainas Pickwick, bengalas Pickwick, chapéus Pickwick, charutos
Pickwick) e à formação de clubes Pickwick (que ainda hoje existem),
em que cada membro adoptava o nome de uma das personagens do
romance8. Um leitor rebentou um vaso sanguíneo, de tanto rir, e os
amigos lamentaram a sua sorte quando o médico o proibiu de pros‑
seguir a leitura9. Thomas Carlyle, numa carta ao primeiro biógrafo de
Dickens, conta o desconsolo de certo padre que, depois de prestar
conforto espiritual a um enfermo, o ouviu suspirar: «Bom, o que inte‑
ressa é que daqui a dez dias sai mais um número d’Os Cadernos de Pickwick, graças a Deus.»10 Mary Mitford, também por carta, censura os
seus amigos de Dublin por ignorarem a existência do livro, e informa
‑os de que, em Londres, todos o conhecem: há médicos que o lêem
entre consultas, juízes que o estudam enquanto os jurados deliberam11.
Ainda noutra carta, escrita em Janeiro de 1868, Dostoiévski explica à
filha o seu projecto de descrever, n’O Idiota, «um homem verdadeira‑
mente nobre e perfeito» e aponta, como modelos, Cristo, Quixote (com
o qual o herói de Dickens tem um parentesco evidente) e Pickwick12.
Em Portugal, o sucesso d’Os Cadernos de Pickwick pode ter tido
repercussões mais rápidas e sensíveis do que pensamos. O leitor que
avalie. Este é o momento em que o imortal Pickwick abre a janela do
quarto e decide iniciar as suas viagens, com o caderno de apontamen‑
tos na mão:

e o lado oposto da rua Goswell mesmo à sua frente. «Assim», pensou o Sr.
Pickwick, «são as vistas estreitas desses filósofos que, contentando‑se
com a observação das coisas à sua frente, não olham para as verdades
que mais além se ocultam. Também eu me podia contentar com con‑
templar eternamente a rua Goswell, sem o menor esforço para pene‑
trar nas ocultas regiões que a rodeiam por todos os lados.» E, tendo
articulado esta bela reflexão, o Sr. Pickwick tratou de pôr as roupas
no corpo e na mala de viagem.

E este é o início do primeiro capítulo de um romance sobre o qual tam‑
bém pairam dúvidas de que seja de facto um romance, e que foi igual‑
mente publicado em fascículos na imprensa antes da edição em livro,
escrito em Portugal apenas sete anos depois da criação de Pickwick:
Que viaje à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes, de Inver‑
no, em Turim, que é quase tão frio como S. Petersburgo — entende‑se.
Mas com este clima, com esse ar que Deus nos deu, onde a laranjeira
cresce na horta, e o mato é de murta, o próprio Xavier de Maistre, que
aqui escrevesse, ao menos ia até o quintal.
Eu muitas vezes, nestas sufocadas noites de estio, viajo até à mi‑
nha janela para ver uma nesguita de Tejo que está no fim da rua,
e me enganar com uns verdes de árvores que ali vegetam sua labo‑
riosa infância nos entulhos do Cais do Sodré. E nunca escrevi estas
minhas viagens nem as suas impressões: pois tinham muito que ver!
Foi sempre ambiciosa a minha pena: pobre e soberba, quer assun‑
to mais largo. Pois hei‑de dar‑lho. Vou nada menos que a Santarém:
e protesto que de quanto vir e ouvir, de quanto eu pensar e sentir se
há‑de fazer crónica.13

Tinha a seus pés a rua Goswell, à sua direita a rua Goswell, estendendo‑se
até onde alcançava o seu olhar, a rua Goswell espraiando‑se à sua esquerda,

No resumo que antecede o capítulo, está escrito: «De como o autor
deste erudito livro se resolveu a viajar na sua terra, depois de ter via‑
jado no seu quarto; e como resolveu imortalizar‑se escrevendo es‑
tas suas viagens.» Parece evidente que o «imortal» Garrett segue o
caminho do imortal Pickwick, e que o narrador das «eruditas» Viagens
na Minha Terra aplica a si próprio a mesma ironia que o narrador dos
eruditos Cadernos de Pickwick destina ao seu protagonista.
Há ainda a célebre cena de um duelo entre um cavalheiro muito
indignado e um sportsman ridículo e desprovido de talento para o des‑
porto — que, n’Os Cadernos de Pickwick, se chamam, respectivamente,
Dr. Slammer e Sr. Winkle e, n’Os Maias, Carlos da Maia e Dâmaso
Salcede. Em ambos os romances, o duelo não chega a realizar‑se.
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Já no início do século xx, o mais famoso admirador português
d’Os Cadernos de Pickwick diria: «Há criaturas que sofrem realmente
por não poder ter vivido na vida real com o Sr. Pickwick e ter aper‑
tado a mão ao Sr. Wardle. Sou um desses. Tenho chorado lágrimas
verdadeiras sobre esse romance, por não ter vivido naquele tempo,
com aquela gente, gente real.»14
O amor de Pessoa pelo livro é bem fácil de explicar: nos olhos do
inocente Sr. Pickwick brilha a mesma «formidável infância» que Álvaro
de Campos encontrou no olhar do mestre Caeiro15. Na origem de to‑
das as aventuras do Sr. Pickwick está, aliás, a sua ingenuidade infantil.
O mundo não é aquilo que o Sr. Pickwick pensa que é, e o choque entre
as suas expectativas e a dura realidade é doloroso — logo, humorístico.
O Sr. Pickwick ama a Humanidade — mas não a conhece. Os cínicos
dirão que é justamente por isso que a ama. Mas Sam Weller, seu fiel
criado, conhece‑a muito bem e consegue manter‑se generoso — quan‑
to mais não seja para aquele pedaço da Humanidade que é o Sr. Pickwick. O bom coração pateta de Pickwick e o bom coração malandro
de Weller (que, não por acaso, partilham o nome próprio, Samuel) são
duas faces da mesma moeda. Chesterton, um dos mais perspicazes crí‑
ticos d’Os Cadernos de Pickwick, observou que «Sam Weller representa,
de certo modo, um alegre conhecimento do mundo; o Sr. Pickwick re‑
presenta uma ainda mais alegre ignorância do mundo. […] Inocência e
conhecimento são ambos excelentes, e ambos muito engraçados. Mas
é justo que o conhecimento seja o servo e a inocência o amo.»16
Talvez fosse em Sam Weller e no vilão Alfred Jingle que Tolstói
pensava quando disse que «[o] verdadeiro professor da linguagem li‑
terária é Dickens. Ele sempre soube colocar‑se no lugar das persona‑
gens e imaginava claramente que tipo de linguagem cada uma delas
devia falar»17. O modo de expressão telegráfico de Jingle (cuja criação
Dickens anunciou em carta à noiva, antevendo grande êxito para a
personagem18) é um dos triunfos cómicos do livro — e, de acordo
com a interessante hipótese de Wyndham Lewis, pode ter inspirado
o monólogo interior de Leopold Bloom19.
As célebres leituras públicas de Dickens, espectáculos em que
interpretava excertos dos seus livros perante uma vasta plateia,
confirmam a importância atribuída pelo autor à construção dramá‑
tica das personagens e desmentem Paul Johnson, quando pretende

distinguir Dickens de Mark Twain: «[…] enquanto o objectivo de
Dickens era arrancar lágrimas […] ou gritos de horror e excitação
[…], Twain queria risos.»20 Não é verdade. Dickens procurava tanto
o riso como Twain. Um dos textos que mais lia nos seus espectáculos
era o capítulo xxxiv deste livro, o episódio do julgamento Bardell vs.
Pickwick21, e há inúmeros relatos acerca da hilaridade que contagiava
a sala — e o próprio Dickens22.
Até os chamados contos interpolados, as histórias negras e qua‑
se sempre cruéis que vão sendo introduzidas ao longo dos Cadernos,
desempenham uma função cómica importante. Essas histórias têm
sido descritas pelos críticos como um momento em que o «sentido de
humor de Dickens, pura e simplesmente, se desliga»23, o que, embora
aparentemente correcto, está longe de ser verdadeiro. O que se passa
é que o sentido de humor de Dickens muda: torna-se mais amargo,
mas não desaparece. No primeiro desses contos, o horror do mori‑
bundo é trágico – mas também cómico: à agonia da morte junta-se o
desespero de saber que a mulher que maltratou durante toda a vida
(e que, mesmo assim, permanece agora à sua cabeceira) só pode ser
um demónio, uma vez que nenhum ser humano teria conseguido su‑
portá-lo. A bondade da mulher é justamente a prova de que ela é um
espírito maligno. E, para dar outro exemplo, o tom (e as próprias pe‑
ripécias) da história em que se conta o amor não correspondido de
um sacristão por uma menina cruel é evidentemente humorístico.
Ainda assim, os contos funcionam como uma espécie de avesso do
episódio do porteiro bêbado, em Macbeth, ou seja, em lugar de comic
relief, proporcionam tragic relief 24. Servem para apresentar ao Sr. Pickwick uma versão mais dura da realidade. Têm o efeito contrário ao
dos livros que D. Quixote tem na biblioteca: os livros de cavalaria pro‑
vocam a loucura de D. Quixote; os contos d’Os Cadernos de Pickwick,
que lhe mostram um mundo mais real, tornam-no mais sensato.
E renovam o raio de luz que iluminou o primeiro parágrafo do livro:
a luz parece ainda mais brilhante depois de um pouco de escuridão.
Os Cadernos de Pickwick são, então, um romance heterogéneo a pon‑
to de não ser considerado um romance25, povoado de personagens que,
apesar de tudo, não são exactamente personagens26. À primeira vista,
trata-se de uma escolha pouco feliz para inaugurar uma colecção de li‑
teratura de humor. No entanto, Os Cadernos de Pickwick foram e são um
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clássico instantâneo, uma referência na comédia de situação, de lingua‑
gem e de personagem, cuja influência se percebe em obras de todos os
tipos – não apenas nas estritamente humorísticas. É um livro inocente
sobre a inocência, em que tanto o protagonista como o autor vão, a pou‑
co e pouco, deixando de ser inocentes. O eterno Sr. Pickwick, que come‑
ça por ser um pateta pomposo e ridículo, é, no final do livro, um homem
bondoso e puro – e, no entanto, temos a sensação de que não foi ele quem
mudou. As personagens mudam pouco ou nada, ao longo do romance (o
Sr. Pickwick continua a ser um ingénuo bem-intencionado, o Sr. Snod‑
grass um péssimo poeta, o Sr. Winkle um desportista desastrado, o Sr.
Tupman um pinga-amor celibatário), mas o autor e o leitor mudam. O
sarcasmo de Dickens, e o nosso, transforma-se em admiração, embora o
Sr. Pickwick se mantenha igual – como os deuses. Como diz Chesterton:
«Dickens não escreveu exactamente literatura; escreveu mitologia.»
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Nota textual
e de tradução

de Margarida Vale de Gato

The Posthumous Papers of the Pickwick Club saiu primeiramente em
20 fascículos mensais (com o interregno de um mês), entre 31 de
Março de 1836 e 30 de Outubro de 1837, com as datas de Abril a No‑
vembro. De início calculados para 24 páginas de texto e quatro ilus‑
trações, passaram a conter, desde o terceiro fascículo, 32 páginas de
texto e duas ilustrações, concluindo com um número duplo (xix‑xx).
Dado o suicídio do primeiro ilustrador, Robert Seymour, no final do
segundo fascículo, procurou‑se um novo para o terceiro, Robert W.
Fuss, que desagradou aos editores, pelo que a partir do quarto fascí‑
culo e até ao último as ilustrações ficaram a cargo de Hablot Knight
Browne, o qual, sob o pseudónimo de «Phiz», foi ilustrador da obra de
Dickens durante 23 anos.
The Pickwick Papers surgiu em livro em 1837, com uma errata,
pelos editores Chapman and Hall. Em 1847 foi feita uma segunda
edição (Cheap Edition), contendo várias revisões do autor, sobre‑
tudo estilísticas, e com ocasionais omissões. Em 1858 saiu a terceira
edição (Library Edition), com poucas alterações, e a quarta em 1867
(Charles Dickens Edition), também revista. O presente texto baseia
‑se na actual edição da Oxford World’s Classics, a cargo de James
Kinsley e (após a sua morte) de Kathleen Tillotson, seguindo por sua
vez a edição de 1837, mas recorrendo em nota às outras edições e aos
fragmentos manuscritos existentes.

Dickens foi um dos principais autores do século xix que se empe‑
nhou em mostrar as diferentes maneiras de se ser humano e parecia
acreditar que estas se relacionavam intimamente com o uso da lin‑
guagem de cada indivíduo. Tinha uma apetência por idiossincrasias,
defeitos de fala, marcas regionais (dialectos) e de estratificação social
(sociolectos), agradando‑lhe em particular o cockney, a maneira de fa‑
— 15 —
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lar associada às classes operárias de Londres, especialmente do East
End. Tem sido objecto de controvérsia entre linguistas a fidelidade
com que Dickens transcreveu as características dessa fala, nomea‑
damente a troca do /w/ por /v/, que talvez nunca tenha sido do reper‑
tório dos mais desfavorecidos londrinos, nem sequer no século xix.
De qualquer forma, este é um traço celebremente usado por Dickens
no presente livro para caracterizar as falas de Sam Weller e do seu pai,
conferindo um inegável efeito humorístico: na verdade, estas perso‑
nagens levam a distorção linguística ao limiar de uma manipulação
de identidade, insistindo perante tribunais e ratificadores testamen‑
tários que o seu apelido deve ser grafado «Veller». No entanto, figura
como exemplo premente do que não me foi possível transferir para
o texto português, sob pena de acrescentar conotações regionais ou
mesmo sociais exclusivamente próprias da cultura portuguesa que
desvirtuariam o contexto e situação das personagens: se a solução
mais imediata que ocorre é uma troca de /v/ por /b/, esta acaba tam‑
bém por ser logo descartada, visto que é inimaginável um «pintas»
londrino falar «à Porto».
Apesar desta e de outras dificuldades de transposição, conside‑
rei que o humor de linguagem, expediente na produção do cómico,
perderia muito se a tradução não tentasse fazer algumas adaptações
à oralidade que estorvassem a leitura, como sucede no texto de par‑
tida, com recurso a numerosas contracções, erros de soletração ou
particularidades de pronúncia que dão ao leitor o prazer subsidiário
de se rir melhor quando finalmente consegue decifrar a transcrição
do oral. Assim, por exemplo, fiz da personagem do Lorde Mutanhead
um belfo e «xopinha de macha», tal como no texto de Dickens, e para
Sam Weller e seu pai procurei sistematizar algumas características
típicas dos «filhos de bairro» que não fossem especialmente conota‑
das em termos regionais e que, tanto quanto possível, não soassem
anacrónicas (considerando que estamos perante tipos oitocentistas):
a troca ou omissão do /r/ («preceber», «prefeitamente», «própio»), con‑
tracções ou reduções de certas consoantes («tamém», «memo», «gan‑
de» e por vezes «ganda»), corruptelas comuns («tar», «tão» e «atão»,
«inda», «p’la», «pr’ó», «ópois»). Levantaram‑se alguns problemas sobre
como grafar esta transcrição: regra geral, adoptou‑se o critério de
assinalar com apóstrofe omissões puramente decorrentes da expres‑

são oral (ex. «qu’é qu’ele disse?»), mas de não o fazer quando o desvio
de fala possa corresponder a uma incorrecta ideia mental da palavra
(casos de «tar» e «inda», por exemplo).
Em certas instâncias, e até pela maneira como se vão espraian‑
do num texto muito longo, as falas de uma mesma personagem pa‑
recerão mais marcadas do que noutras: o risco da transposição por
que optei salda‑se nessas ocasionais incoerências, mas que ocorrem
também no texto de Dickens. Por vezes, até para fazer sobressair um
determinado traço de carácter, há que suspender a incredulidade:
assim, no capítulo xxxiii, quando Sam Weller escreve uma carta de
S. Valentim, a sua redacção surge primorosa, ainda que se trate de um
documento lido em voz alta. Julgo que Dickens terá optado aí pela
incoerência, para mostrar que o criado, além de muito sensato, era
também um consumado autodidacta, e que de «pintas» só tinha a ma‑
neira de falar e a desenvoltura (já o seu pai, no capítulo lii, apresenta
uma carta cheia de erros ortográficos, que nem terá sido escrita pelo
próprio punho).
A atenção à transposição fonética da oralidade é também o que
principalmente distingue este trabalho da única outra tradução inte‑
gral feita em Portugal, por Henrique Lopes de Mendonça em 1898.
A muitos títulos apreciável e denotando por vezes um paciente traba‑
lho de reconstrução filológica do inglês de Dickens, a versão de Lopes
de Mendonça (1856‑1931), prolixo dramaturgo e também responsável
pela letra do hino nacional, está algo desactualizada e pareceria em cer‑
tos trechos menos compreensível ao leitor de hoje, para além de nela
sobressaírem marcas de uma «tradução de autor». O escritor Lopes de
Mendonça deixa‑se de tal modo levar pela plasticidade da linguagem
que vai urdindo para o seu texto, e na qual o que falta de transcrição
oral é sobremaneira compensado por coloquialismos e expressões
idiomáticas, que a dada altura todas as personagens, incluindo o pró‑
prio narrador e o Sr. Pickwick, se aproximam um pouco estranhamen‑
te do brejeiro. Daí resultam, no entanto, diversos efeitos pitorescos,
e é de elementar justiça assinalar que o cotejo da minha versão com a
de Lopes de Mendonça foi extremamente útil para isolar exemplos de
calão que se pudessem usar no século xix, bem como para a repesca‑
gem de todo um vocabulário associado a carruagens, cocheiros, pala‑
freneiros e trens de praça que nos é hoje praticamente alheio.
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Socorri‑me ainda pontualmente, para esclarecimento de dúvi‑
das, da tradução de Mário Domingues de 1953 para a Romano Tor‑
res, a qual aposta também em vários coloquialismos engenhosos para
compensar o humor de linguagem, tendo porém como principal pe‑
cha o facto de ter sido abreviada através da erradicação de todas as
narrativas intercaladas do texto – i.e., as histórias contadas por per‑
sonagens que vão aparecendo. Estas, na sua maioria dramáticas ou
assustadoras, por vezes paródia do estilo gótico então em ascensão,
podem ser lidas como homenagem à estrutura fundadora da narra‑
tiva britânica Contos da Cantuária, contribuindo para um hibridismo
e uma mistura não só de vozes como de tons e registos que não tem
paralelo consistente nas outras tradições literárias. Note‑se que, com
a sua supressão, os episódios de Pickwick se tornam puro picaresco
e podem confortavelmente receber o novo título de As Aventuras de
Pickwick.
Resta‑me discorrer sobre um conjunto de opções que se podem
elencar debaixo de uma oposição que se joga em todo o trabalho
de tradução: a escolha entre a tradução que «domestica» o texto às
normas da cultura de chegada e a que o aproxima do «estrangeiro».
Como quase tudo em tradução, não me parece que esta seja uma de‑
cisão a tomar de uma vez por todas. Se é útil conservar traços que
dêem ao leitor português um sabor de como viviam os gentlemen na
Inglaterra do século xix (as horas desfasadas das refeições, com os
lautos «pequenos‑almoços», ou a manutenção das medidas e moedas
inglesas, sempre que possível, estão lá para isso, até porque acontece
decorrerem dessas especificações alguns trocadilhos), por outro lado,
parece‑me que num texto onde impera o humor, cujo efeito parte
muitas vezes do reconhecimento e do imediato consenso contextu‑
al sobre o uso da linguagem, são preferíveis certas domesticações.
Assim, todos os Mr., Mrs. e Miss passam a «Sr.», «Sra.» e «Menina»,
perdendo‑se o saboroso Mistress, para mulher viúva, que não existe
em português e surge apenas como «Sra.». Já nos nomes das persona‑
gens, nem sempre foi fácil acertar: apesar da minha grande vontade
de transcrever para português os efeitos cómicos que resultam de
vários nomes escolhidos pelo narrador, a verdade é que havia de ser
muito estranho ter por exemplo um Sr. Mioleira (para o já referido
Mutanhead, óbvia corruptela de Mutton‑head, ou cabeça de carnei‑

ro) ao lado de um Sr. Pickwick ou Sr. Wardle. Repito, porém, que
não impera a absoluta coerência: se streets passam a «ruas» e squares
a «largos», talvez de cinquenta em cinquenta páginas lá encontre o
leitor um «Inn’s Square», porque «Largo da Hospedaria» já não fica em
nenhum local reconhecível. E ainda há a controvérsia de saber se Inn
é de facto uma pousada, ou um hotel, ou uma hospedaria. A propósito: também se optou por não traduzir quaisquer nomes dos diversos
albergues por onde vão passando o Sr. Pickwick e os seus amigos, por
ser estranho que no meio de Londres as pessoas vão dormir ao «Jorge
e o Abutre» – de resto, a grande maioria destes locais de dormida, tal
como as prisões, existiu de facto na Inglaterra de Dickens. Por outro
lado, o facto de configurarem geralmente um divertido bestiário ou
inventário de peças de coudelaria, justifica que muitas vezes se acres‑
centem notas de tradução.
Estas pessoas bebem muito. Em termos de cerveja, bebem uma
quantidade de ales, porters, stouts e beers que em português perdem
para a distinção apenas entre cerveja preta, branca ou com ocasio‑
nal travo a malte. No entanto, bebem xerez, claro, porque a ginjinha
já é demasiado portuguesa. Mas a bebida preferida do Sr. Pickwick
é aguardente aquecida com água. Se o leitor preferir que ele beba
brandy, como Dickens escreveu, faça favor de substituir.
Agradeço às editoras Bárbara Bulhosa e Inês Hugon, à revisora
Madalena Alfaia e ao Ricardo Araújo Pereira pelas preciosas suges‑
tões, pela paciência para discutir e contestar aguerridamente estas
e outras opções, e por darem gargalhadas enquanto liam o texto que
as suscitava.
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Para
Exmo. Senhor Serjeant Talfourd*,
Membro do Parlamento,
Etc., Etc.
Caríssimo senhor,
Ainda que eu não tivesse tido o prazer da sua amizade particular,
ter‑lhe‑ia mesmo assim dedicado esta obra, em jeito de fraco e desa‑
justado reconhecimento pelos serviços inestimáveis que tem presta‑
do à literatura do seu país, e pelos benefícios duradouros que virá a
conferir aos autores desta e das subsequentes gerações, assegurando
‑lhes, e aos seus descendentes, um rendimento permanente pelos di‑
reitos de autor das suas obras.
Muitas cabeças febris e mãos nervosas ganharão renovado vigor
nos momentos de doença e turvação por causa das suas excelentes
diligências; muitas mães viúvas e crianças órfãs, que de outro modo
nada mais aproveitariam da fama dos génios desaparecidos senão a
muito frequente herança da miséria e do sofrimento, apresentarão,
na mudança das suas condições, mais elevado testemunho do valor
dos seus esforços do que poderão alcançar os mais pródigos encó‑
mios de lábios ou canetas.
Por comparação com estes tributos, qualquer declaração sen‑
timental da minha parte relativa à questão a que dedicou os méritos
conjuntos da sua eloquência, carácter e génio seria absolutamente
ineficaz. Todavia, ao expressar assim publicamente a forma profunda
e grata como me tocaram os seus préstimos em prol da literatura in‑
glesa e daqueles que se devotam ao mais precário de todos os ofícios,
limito‑me a representar com justiça imperfeita a veemência dos meus
próprios sentimentos quanto a este assunto, mesmo que a si lhe façam
serviço insuficiente.

* Thomas Noon Talfourd (1795‑1854), membro do Parlamento, magistrado (depois juiz),
dramaturgo. Introduziu em Maio de 1857 a Lei dos Direitos de Autor, que veio aumentar
o período de vigência desses direitos de 28 para 42 anos, ou por toda a vida do autor caso
fosse mais longa. (N. da t.)

— 23 —

charles dickens

Estas parcas frases constituiriam tudo o que eu teria a dizer, se
apenas o conhecesse na sua faceta pública. Em respeito ao sentimen‑
to privado, permita‑me acrescentar mais uma palavra.
Aceite a dedicatória deste livro, meu caro Senhor, como sinal da
minha mais calorosa consideração e estima — em memória da amiza‑
de mais gratificante que já fiz, e de algumas das horas mais agradáveis
que já passei; como penhor da minha mais viva admiração por todas
as distintas qualidades do seu intelecto e coração; como garantia da
verdade e sinceridade com que serei sempre,
meu caro Senhor,
sinceramente e muito lealmente seu,
Charles Dickens
48 Doughty Street
27 de Setembro de 1837.
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CAPÍTULO I
Os pickwickianos.

O primeiro raio de luz que ilumina as trevas, convertendo num brilho
ofuscante a obscuridade a que parecia votada a história remota da
carreira pública do imortal Pickwick, deriva da consulta do seguin‑
te assento do Livro de Actas do Clube Pickwick, cuja exposição aos
olhos do leitor é do maior agrado do editor destes documentos, en‑
quanto testemunho da cuidada atenção, da infatigável diligência e do
criterioso discernimento com que conduziu a sua investigação por
entre os variadíssimos papéis que lhe foram confiados.
«12 de Maio de 1827. Exmo. Sr. Joseph Smiggers, V.P.V.S.C.P.*
Foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções.
» Que esta Associação assistiu à leitura, com sentimentos de vivo
aplauso e a mais pura satisfação, da comunicação professa pelo Exmo.
Sr. Samuel Pickwick, P.D.S.C.P.** “Considerações acerca da origem
das Lagoas de Hampstead, acompanhadas de algumas observações
sobre a Teoria dos Girinos”, e que esta Associação vem por este meio
expressar os mais efusivos agradecimentos ao dito Exmo. Sr. Samuel
Pickwick, P.D.S.C.P., pela apresentação da mesma.
» Que, achando‑se esta Associação profundamente ciente das
vantagens aduzidas à causa científica pelo trabalho sobre que aca‑
ba de se debruçar, bem como das incansáveis pesquisas do Exmo.
Sr. Samuel Pickwick, P.D.S.C.P, em Hornsey, Highgate, Brixton e
Camberwell, não pode deixar de acalentar uma forte impressão dos
benefícios inestimáveis que decerto resultariam de se estenderem as
considerações deste homem de ciência a um campo mais vasto, por
uma maior abrangência das suas viagens que consequentemente vies‑
se a alargar a sua esfera de observação, tendo por fito o progresso do
conhecimento e a difusão da ciência.
* Vice‑Presidente Vitalício – Sócio do Clube Pickwick.
** Presidente da Direcção – Sócio do Clube Pickwick.
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» Que, dado o parecer agora exposto, esta Associação conside‑
rou muito atentamente uma proposta, apresentada pelo supramen‑
cionado Exmo. Sr. Samuel Pickwick, P.D.S.C.P., e por outros três
pickwickianos abaixo designados, para formarem uma nova divisão
dos pickwickianos Unidos, denominada Sociedade Correspondente
do Clube Pickwick.
» Que a referida proposta foi deferida e aprovada por esta Asso‑
ciação.
» Que posto isto se constitui aqui a Sociedade Correspondente
do Clube Pickwick, e que o Exmo. Sr. Samuel Pickwick, P.D.S.C.P.,
o Exmo. Sr. Tracy Tumpman, S.C.P., o Exmo. Sr. Augustus Snodgrass,
S.C.P., e o Exmo. Sr. Nathaniel Winkle, S.C.P., são pela presente elei‑
tos e nomeados membros da mesma: e que se lhes solicita o envio,
de tempos a tempos, de relatos autenticados das suas viagens e inves‑
tigações; das suas observações de tipos e costumes; e do conjunto das
suas aventuras, juntamente com todas as histórias e documentos que
possam advir da paisagem e sociedade locais, para o Clube Pickwick,
sedeado em Londres.
» Que esta Associação reconhece penhoradamente o princípio
de cada membro da Sociedade Correspondente custear as suas pró‑
prias despesas de viagem; e que não levanta objecções de qualquer
espécie a que os membros da dita sociedade persigam as suas investi‑
gações pelo tempo que desejarem, nos mesmos termos.
» Que os membros da dita Sociedade Correspondente sejam,
como são, por este meio informados de que a proposta de pagarem
os custos postais das suas cartas e o transporte das suas encomendas
foi submetida à apreciação deste Clube. Que esta Associação con‑
sidera tal proposta digna dos ilustres espíritos que a apresentaram
e que pela presente lhe consagra a sua absoluta anuência.»
Um observador casual — acrescenta o secretário a cujas notas de‑
vemos o relato se segue — um observador casual talvez não reparasse
em nada de extraordinário na cabeça calva, e nos óculos redondos,
que atentamente se voltavam para o seu rosto (do secretário) durante
a leitura das deliberações acima enunciadas. Para os que sabiam que
o cérebro titânico de Pickwick laborava por detrás daquela fronte,
e que os olhos cintilantes de Pickwick pestanejavam por detrás da‑
quelas lentes, o espectáculo revestia‑se porém de grande interesse.

Sentava‑se ali o homem que pesquisara até às suas origens as mag‑
nificentes Lagoas de Hampstead e agitara o mundo científico com a
sua Teoria dos Girinos, e ali estava tão sereno e imperturbado como
as águas fundas das primeiras num dia de geada, ou tal espécime so‑
litário destes últimos, nos recessos mais recônditos de uma bilha de
barro. E ainda mais interessante se tornou este espectáculo quando,
desperta a sua vivacidade e de elevado ânimo, ao irromper dos seus
discípulos o chamamento «Pickwick», este cavalheiro ilustre subiu
lentamente à cadeira da Presidência, onde no início estivera senta‑
do, e saudou o Clube que ele próprio fundara! Que formidável estu‑
do para um artista apresentava aquela cena empolgante! O eloquente
Pickwick, com uma mão graciosamente oculta por trás das abas da
casaca e a outra ondulando no ar para secundar o seu brilhante discur‑
so. A eminência da sua posição revelava as calças justas e as polainas,
as quais, se cobrissem um homem vulgar, talvez passassem desperce‑
bidas — todavia, quando de Pickwick se cobriam (se nos é permitida
a expressão), inspiravam involuntariamente admiração e respeito. Ro‑
deado pelos homens que se tinham oferecido para partilhar os perigos
das suas viagens e se achavam destinados a participar nas glórias das
suas descobertas, o ilustre sábio dava a direita ao Sr. Tracy Tupman;
esse Tupman altamente susceptível, que, à sabedoria e experiência da
idade madura apunha o entusiasmo e o ardor da mocidade na mais
interessante e desculpável das fraquezas humanas — o amor. O tempo
e a gula haviam aumentado o volume da sua forma outrora romanesca;
o colete de seda preta apresentava‑se cada vez mais desenvolvido e,
dedo a dedo, a corrente de ouro do relógio debaixo dele fora‑se su‑
mindo do campo visual do seu dono; e o queixo ostensivo afundara‑se
gradualmente no nó da gravata branca, ainda que a alma de Tupman
permanecesse inalterada — a adoração do belo sexo continuava a ser
a sua paixão dominante. À esquerda do seu grande líder sentava‑se
o poético Snodgrass, e logo depois deste o jovial Winkle, o primeiro
poeticamente envolto numa capa azul com gola de pele de cão, este
último emprestando um lustro adicional a uma nova casaca verde de
caça, lenço xadrez ao pescoço e elegantes calças caqui.
O discurso do Sr. Pickwick nesta ocasião e o debate que se
lhe seguiu foram averbados às Actas do Clube. Ambos apresentam
grande afinidade com as discussões de outras ilustres assembleias;
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e, havendo sempre grande interesse em estabelecer paralelos entre as
maneiras de proceder dos grandes homens, reproduzimos aqui esse
assento:
«O Sr. Pickwick fez notar (diz o secretário) que a fama foi sem‑
pre coisa grata ao coração de todos os homens. Que a fama poética
era grata ao coração do seu amigo Snodgrass, a fama da sedução igual‑
mente grata ao coração do seu amigo Tupman, e o desejo de conquis‑
tar a fama nos desportos do campo, do ar e da terra inflamava o peito
do seu amigo Winkle. Ele próprio (o Sr. Pickwick) não negaria que o
influenciavam as paixões humanas e os sentimentos humanos (aplau‑
sos) — quiçá as fraquezas humanas — (gritos sonoros de “Não”); mas
uma coisa tinha a dizer: que, sempre que a chama da vanglória lhe
brotava do peito para queimar o seu desejo de laborar em favor da
raça humana, extinguia‑a com eficácia. O louvor da humanidade era
a sua Força Motriz; a filantropia a sua seguradora. (Aplausos veemen‑
tes). Admitia de bom grado que sentira algum orgulho — arriscando
‑se a que por isso os seus inimigos o atacassem — e que o sentira
ao apresentar ao mundo a sua Teoria Girínica; esta podia ou não ser
reconhecida (Um grito de «É, pois!», e vivos aplausos.) Admitiria a
garantia do respeitável pickwickiano cuja voz se levantava: era reco‑
nhecida; todavia, se a fama desse tratado viesse a estender‑se aos con‑
fins mais remotos do mundo conhecido, o orgulho que depositaria
na autoria dessa produção em nada poderia equiparar‑se ao orgulho
com que olhava agora à sua volta, neste momento da sua existência
que maior motivo de orgulho lhe dava. (Aplausos.) Era um indivíduo
humilde. (Não, não.) E ainda assim não podia coibir‑se de sentir que
o tinham escolhido para prestar um serviço de grande mérito e algum
risco. As viagens atravessavam momentos perturbados e os cochei‑
ros tinham os espíritos inquietos. Que todos olhassem pelo mundo
fora, vislumbrando as cenas que ocorriam à sua volta. As diligências
guinavam em todas as direcções, os cavalos perdiam os freios, os bar‑
cos afundavam‑se e as caldeiras rebentavam. (Aplausos — uma voz:
“Não.”) Não! (Aplausos.) Que esse respeitável pickwickiano que gri‑
tava “Não” com tanta força se adiantasse e o desmentisse, se pudesse.
(Aplausos.) Quem foi que gritou “Não”? (Aplausos veementes.) Teria
sido algum presunçoso e desiludido, para não dizer um reles retro‑
seiro (aplausos sonoros), o qual, invejando os elogios que, conquanto
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imerecidamente, haviam sido prodigalizados nas suas (dele, Pickwick)
investigações e, despeitado pelas censuras que tinham recaído sobre
as suas débeis tentativas de rivalidade, empregava agora este meio
calunioso e vil de...
» O Sr. Blotton (de Aldgate) tomou a palavra. Era a ele que se
referia o respeitável pickwickiano? (Gritos de “Ordem!”, “Sr. Presi‑
dente”, “Sim”, “Não”, “Vamos”, “Não faça caso”, etc.)
» Ele, Pickwick, não toleraria que a algazarra afogasse o assunto.
Aludira, sim, ao respeitável cavalheiro. (Grande comoção.)
» Nesse caso, o Sr. Blotton apenas tinha a dizer que enjeitava,
com profundo desprezo, a acusação falsa e grosseira do respeitável
cavalheiro. (Muitos aplausos.) O respeitável cavalheiro era um im‑
postor. (Grande confusão, e gritos altos de “Sr. Presidente” e “Or‑
dem”.)
» O Sr. A. Snodgrass tomou a palavra. Lançou‑se à cadeira da
Presidência. (Ouçam.) Gostaria de saber se era de permitir o prolon‑
gamento daquela vergonhosa altercação entre dois sócios do Clube.
(Ouçam, ouçam.)
» O Sr. Presidente estava certo de que o respeitável pickwickiano
retiraria a expressão que acabava de empregar.
» O Sr. Blotton, com todo o respeito pelo Sr. Presidente, estava
certo de que não o faria.
» O Sr. Presidente considerou ser seu imperioso dever inquirir
se o respeitável cavalheiro empregara a expressão que acabava de lhe
escapar dos lábios no sentido comum.
» O Sr. Blotton não hesitou em responder que não, que usara a
palavra no seu sentido pickwickiano. (Ouçam, ouçam.) Competia
‑lhe reconhecer que, pessoalmente, nutria a mais alta consideração e
estima pelo respeitável cavalheiro; apenas o considerara um impos‑
tor do ponto de vista pickwickiano. (Ouçam, ouçam.)
» O Sr. Pickwick declarou‑se assaz satisfeito com a explicação
justa, honesta e cabal do seu digno amigo. Rogou a todos que com‑
preendessem desde logo que também os seus reparos tinham sido
proferidos num âmbito pickwickiano. (Aplausos.)»
Aqui termina o assento, como de certeza também o debate ter‑
minoudepois de alcançar um ponto tão plenamente satisfatório e
inteligível. Não possuímos qualquer depoimento oficial dos factos

que o leitor verá relatados no capítulo seguinte; foram, não obstan‑
te, cuidadosamente coligidos a partir de cartas e outros documentos
manuscritos e, logo, inquestionavelmente autênticos, justificando a
sua narrativa sequencial.
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CAPÍTULO II
A primeira jornada e as primeiras aventuras nocturnas,
com as suas consequências.
O sol, pontual servidor de todos os trabalhos, acabava de nascer
e começava a alumiar a manhã do dia treze de Maio de mil e oitocen‑
tos e vinte e sete, quando Samuel Pickwick se ergueu, tal outro sol,
dos seus sonhos, abriu de par em par a janela do quarto e espreitou o
mundo em baixo. Tinha a seus pés a rua Goswell, à sua direita a rua
Goswell, estendendo‑se até onde alcançava o seu olhar, a rua Goswell
espraiando‑se à sua esquerda, e o lado oposto da rua Goswell mesmo
à sua frente. «Assim», pensou o Sr. Pickwick, «são as vistas estreitas
desses filósofos que, contentando‑se com a observação das coisas à
sua frente, não olham para as verdades que mais além se ocultam.
Também eu podia contentar‑me com espreitar eternamente a rua
Goswell, sem o menor esforço para penetrar nas ocultas regiões que
a rodeiam por todos os lados.» E, tendo articulado esta bela refle‑
xão, o Sr. Pickwick tratou de pôr as roupas no corpo e na mala de
viagem. Os grandes homens raramente colocam excessivo zelo nos
preparos da toilette; todo o processo de barbear‑se, vestir‑se e beberi‑
car o café se realizou lestamente; e, uma hora depois, o Sr. Pickwick,
com a mala numa mão, a luneta na algibeira do sobretudo e o caderno
de apontamentos no colete, pronto a receber quaisquer descobertas
que merecessem assento, apresentava‑se já na praça de carruagens de
Saint Martin’s‑le‑ Grand.
— Cab!* — chamou o Sr. Pickwick.
— Ora prontos, senhor — gritou um estranho espécime da raça
humana, num casacão de lona grosseira e avental do mesmo material,
* Palavra usada no seu sentido original como abreviatura de «cabriolé», mais tarde termo
comum para táxi. (N. da t.)
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Quanto ao Sr. Pickwick, esse continuou a morar na sua nova casa,
ocupando os tempos de ócio a organizar as notas que posteriormente
apresentou ao ex‑secretário da direcção desse clube outrora célebre,
ou a ouvir Sam Weller ler em voz alta, com os comentários que lhe
vinham ao espírito, proporcionando invariavelmente grande diver‑
timento ao seu patrão. Teve muito que fazer, ao princípio, com os
diversos pedidos que lhe fizeram os Srs. Snodgrass, Winkle e Trundle
para apadrinhar a sua prole; agora, porém, já se habituou, e cumpre
o seu papel como uma tarefa corriqueira. Nunca teve ocasião de se
arrepender da sua generosidade para com o Sr. Jingle, visto que tanto
ele como Job Trotter se tornaram, com o tempo, distintos membros
da sociedade, apesar de sempre se terem terminantemente recusa‑
do a voltar aos cenários dos seus antigos vícios e tentações. O Sr.
Pickwick encontra‑se actualmente um pouco enfermo, mas mantém
toda a sua antiga jovialidade, e ainda se pode achá‑lo frequentemente
a contemplar os quadros no Museu de Dulwich, ou a dar o seu pas‑
seio higiénico pelo agradável bairro nos dias bonitos. Todos os po‑
bres da região o conhecem, e nunca deixam de tirar os chapéus à sua
passagem, com todo o respeito. As crianças idolatram‑no, tal como
aliás toda a povoação. Comparece todos os anos numa alegre e festi‑
va reunião na quinta do Sr. Wardle, e nesta, como noutras ocasiões,
faz‑se acompanhar invariavelmente pelo fiel Sam, existindo entre os
dois uma afeição sólida e recíproca que nada senão a morte poderá
quebrar.
[fim dos fascículos 19‑20]

Mapa das Viagens Pickwickianas

Primeira Viagem: Londres – Rochester – Chatham – Dingley
Dell (ou perto de Boxley, entre Aylesford e Maidstone, ou a leste de
Staplehurst) – Londres – Dingley Dell. Depois, Dingley Dell –
– Rochester – Cobham – Gravesend – Londres.
Segunda Viagem: Londres – Eatanswill, via Norwich.
Depois, Eatanswill – Bury St. Edmunds – Londres.
Terceira Viagem: Londres – Ipswich – Londres.
Visita de Natal: Londres – Dingley Dell – Londres.
Quarta Viagem: Londres – Bath – Bristol.
E também Clifton – Bath – Londres.
Quinta Viagem: Londres – Bristol e Clifton – Berkeley
Heath – Tewkesbury – Droitwich – Birmingham – Coventry –
– Dunchurch – Daventry – Towcester – Londres.
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Mapa da Londres Pickwickiana

Principais Locais em Londres
ref. mapa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ref. mapa

Casa da Sra. Bardell
White Hart Inn
Doctor’s Commons
Belle Savage
Gray’s Inn
Freeman’s Court, Cornhill
Magpie and Stump
Prisão de Marshalsea
Bull Inn, Whitechapel
George and Vulture Tavern and Hotel,
George Yard, Rua Lombard
Casa da Sra. Raddle, Rua Lant
Velha Praça de Lincoln’s Inn
Blue Boar, Mercado de Leadenhall

N Secção de Brick Lane da União
Associativa de Temperança
de Ebenezer
O Guildhall
P White Horse Cellar
Q Casa do Sr. Namby, Beco Bell,
Rua Coleman
R Prisão de Fleet
S Rua de Portugal, Tribunal
de Insolvência
T Casa do Sr. Perker, Montague Place,
Largo de Russell
U Hotel de Osborne, Adelphi
V O Banco

Outros locais referidos
ref. mapa
1 Camden Town
2 Rua Cateaton
3 Chancery Lane
4 Cheapside
5 Clifford’s Inn
6 Rua Farringdon
7 Fox‑under‑the-Hill
8 Garraway
9 Golden Cross Inn
10 Rua Gower
11 Hospital de Guy
12 Holborn
13 Houndsditch
14 Kensington
15 King’s Cross

ref. mapa
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rua do Little College
Mansion House
Rua Newgate
Mercado de Newport
New River
Obelisco dos Campos
de St. George
Old Bailey
Ponte de Londres
Pentonville
Polygon
Richmond
Hospital de St.
Bartholomew
Campos de St. George
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ref. mapa
29 Saint Martin’s‑le‑ Grand
30 Catedral de St. Paul
31 Serjeant’s Inn
32 Somers Town
33 Southwark
34 Sun Court, Cornhill
35 Praça de Tavistock
36 Temple
37 Tyburn
38 Ponte de Waterloo
39 Rua Whitecross
40 Whitehall

Nota de Dickens

para o anúncio editorial de 26 de Março de 1836

O Clube Pickwick, extraordinariamente célebre nos anais da viela de
Huggin, e de tantos modos relacionado com as milhentas histórias
interessantes que se associam a Lothbury e à rua Cateaton, foi funda‑
do no ano de Mil e Oitocentos e Vinte e Dois por Samuel Pickwick,
o ilustre viajante cuja apetência pelas artes práticas motivou a sua
famosa viagem a Birmingham no rigor do Inverno, e cujo gosto pelas
belezas da Natureza o levou mesmo a avançar até às fronteiras de
Gales no pino do Verão.
Ao que parece, este ilustre personagem terá infundido parte
considerável do seu espírito curioso e inquieto nos corações de ou‑
tros membros do Clube, e despertado nas suas mentes a mesma sede
insaciável de viagem que tão profundamente marcou a sua. Toda a
área de Middlesex, parte de Surrey e de Essex e várias milhas qua‑
dradas de Kent foram sucessivamente exploradas e descritas. Num
célere barco a vapor, deslizaram pelo plácido Tamisa e, num barco
descoberto, cruzaram com temeridade o agitado Medway. Por estra‑
das públicas ou atalhos, por aldeias, municípios e cidades, nos trans‑
portes públicos em conjunto com os seus passageiros, nos hotéis de
primeira classe e nas tabernas à beira da estrada, nas corridas, fei‑
ras, regatas, eleições, assembleias e mercados – quaisquer cenas que
se apresentem ao espírito para retratar a vida na província, e pelas
quais se possam observar e reconhecer os mais diferentes traços de
carácter, foram de igual modo visitadas e observadas pelo ardoroso
Pickwick e seus discípulos entusiastas.
As Viagens de Pickwick, o Diário de Pickwick, a Correspondên‑
cia de Pickwick – em suma, todos os documentos relativos a Pickwick foram escrupulosamente conservados e devidamente arqui‑
vados pelo secretário, de tempos a tempos, nas volumosas Actas
do Clube Pickwick. Essas actas foram compradas ao patriótico
secretário, por uma soma considerável, e colocadas nas mãos de
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«Boz», o autor dos «Esboços Ilustrativos da Vida e da Gente no Dia‑a
‑Dia»* – um cavalheiro que os editores consideram altamente quali‑
ficado para a missão de ordenar estes documentos importantíssimos
e de os apresentar ao público de uma forma atractiva. Encontra‑se
de momento profundamente mergulhado nesta tarefa árdua, cujos
primeiros frutos verão a luz do dia a 31 de Março.
Seymour dedicou a sua pessoa, o seu coração e o seu cinzel à em‑
presa de ilustrar a magnitude de Pickwick. Gibbon mereceu o destino
de pintar, com cores para sempre vivas, o Declínio e Queda do Impé‑
rio Romano; Hume o de documentar a agitação e as querelas das duas
orgulhosas Casas que dividiram a Inglaterra contra os seus próprios
interesses; Napier o de relatar, por palavras ardentes, a história das
Guerras Peninsulares; as façanhas e as proezas do talentoso Pickwick
serão confiadas às mãos da posteridade por «Boz» e Seymour.
A julgar pelo estado actual destes importantes documentos e
pela extensão calculada dos trechos seleccionados presume‑se que a
série seja completada em cerca de vinte fascículos.

Prefácio de Dickens
à edição de 1847

* Sketches Illustrative of Every Day Life, and Every Day People: marcando o início da carreira
de Charles Dickens, esta colecção, principiada em 1833 numa série de folhetins humorís‑
ticos ilustrados no jornal The Morning Chronicle, constituiu a primeira obra em livro de
Charles Dickens, com dois volumes ilustrados por George Kruikshank em 1836. (N. da t.)

O objectivo do autor neste trabalho foi o de apresentar ao leitor uma
sucessão constante de tipos e incidentes; caracterizá‑los com as co‑
res mais vivas que pudesse convocar; e fazer deles, ao mesmo tempo,
verosímeis e divertidos.
Acatando a opinião de terceiros no início desta empresa, o autor
adoptou o sistema do clube, que lhe foi sugerido como especialmente
moldável a tal desígnio; mas, apercebendo‑se de que tendia mais a
estorvá‑lo do que a facilitá‑lo, abandonou‑o gradualmente, conside‑
rando ser muito pouco relevante para o trabalho investir, ou não, esse
clube de uma justiça estritamente épica.
A publicação deste livro em números mensais, cada um com
apenas trinta e duas páginas, fez com que se tornasse sobremanei‑
ra importante que, muito embora os diferentes incidentes devessem
relacionar‑se por uma sequência de suficiente interesse que não os
fizesse parecer desligados ou impossíveis, o plano geral fosse tão
simples que saísse ileso desta forma de publicação desconexa e solta,
estendendo‑se pelo menos por vinte meses. Em suma, seria preciso
— ou assim pareceu ao autor — que cada número fosse, em certa me‑
dida, auto‑suficiente, e que no entanto todos os vinte números, coli‑
gidos, pudessem formar um todo aceitavelmente harmonioso, cada
um desembocando no outro por um subtil progresso da acção, que
não fosse artificial.
É evidente que de uma obra publicada com estes constrangi‑
mentos não se pode esperar uma intriga virtuosamente entretecida
ou engenhosamente complicada. O autor arrisca‑se a manifestar a es‑
perança de ter superado com sucesso as dificuldades da sua empresa.
E se a estes Cadernos de Pickwick se contrapuser a objecção de que
são uma mera série de aventuras, em que as cenas mudam constan‑
temente e as personagens vão e vêm como os homens e as mulheres
que encontramos no mundo real, poderá o autor apenas contentar‑se
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com a consideração de que não se arrogam a ser outra coisa, e que o
mesmo se objectou já às obras de alguns dos maiores romancistas na
língua inglesa.
As páginas seguintes foram escritas em intervalos espaçados,
quase ao ritmo da oportunidade periódica. Tendo sido, na sua maio‑
ria, redigidas na companhia de uma jovem amiga muito querida* que
já não se encontra entre nós, associam‑se na mente do autor quer
com o período mais feliz da sua vida quer com o seu mais triste e
grave pesar.
Devo ao cavalheiro cujos desenhos acompanham o texto decla‑
rar aqui que o intervalo entre a produção manuscrita de cada número
e a sua impressão foi de tal maneira curto que a maior parte destas
ilustrações foram executadas pelo artista apenas com uma descrição
verbal do autor daquilo que pretendia escrever.
A amabilidade e a apreciação quase inauditas com que o públi‑
co recebeu estes cadernos será a fonte perdurável de uma memória
gratificante e benigna enquanto viver o seu autor. Confia que ao lon‑
go deste livro não ocorre qualquer incidente ou expressão que possa
fazer corar as faces mais delicadas, ou ferir os sentimentos dos mais
sensíveis. Se qualquer uma destas descrições imperfeitas, além de
proporcionar distracção quando folheada, induzir um só leitor a con‑
siderar mais favoravelmente os seus semelhantes e a olhar para o lado
mais luminoso e mais amável da natureza humana, seria em verdade
grande o seu orgulho por ter contribuído para esse fim.

Prefácio de Dickens
à edição de 1867

* Alusão a Mary Hogarth (1810‑37), cunhada de Charles Dickens. Quando ela morreu,
a publicação dos Cadernos de Pickwick suspendeu‑se por um mês. (N. da t.)

No Prefácio à primeira edição de Os Cadernos Póstumos do Clube
Pickwick ficou registado o seu propósito de apresentar personagens e
incidentes que divertissem, não se procurando qualquer complexida‑
de de intriga, que nessa altura não seria sequer viável para o seu autor,
dado o modo de publicação intermitente que se adoptou; e observou
‑se que o artifício do Clube, difícil de gerir, foi ficando para trás à
medida que o trabalho progredia. No entanto, a respeito de uma des‑
tas condições, aprendi mais tarde com a experiência e a aplicação no
estudo, e talvez desejasse hoje que os capítulos se achassem unidos
por um fio mais forte de interesse geral; posto isto, aquilo que são
regeu‑se por um plano prévio.
Tenho visto vários relatos sobre a origem destes Cadernos de
Pickwick que não deixaram de assumir — para mim — o encanto de
uma absoluta novidade. Podendo inferir, com base no surgimento
ocasional de tais histórias, que os meus leitores se interessam pelo
assunto, vou descrever a sua génese.
Eu era um jovem de vinte e três anos, quando os Srs. Chapman
e Hall, bem impressionados por algumas histórias que eu escrevia
então no jornal Morning Chronicle ou que acabava de escrever na Old
Monthly Magazine (tendo uma das suas séries sido recentemente coligida e publicada em dois volumes ilustrados pelo Sr. George Cruishank),
me convidaram para lhes fazer uma proposta para uma publicação se‑
rial em números de um xelim — coisa que eu, e acho que toda a gente,
só conhecia na altura por me recordar vagamente de certos romances
intermináveis nesse formato, que eram levados pelo país fora por ven‑
dedores ambulantes, alguns dos quais me fizeram derramar incontá‑
veis lágrimas antes de cumprir a minha aprendizagem da vida.
Quando abri a porta do Furnival’s Inn, onde então me alojava,
ao sócio que representava a empresa, reconheci‑o como a pessoa de
cujas mãos eu tinha adquirido, dois ou três anos antes (sem nunca
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mais o ter visto), o meu primeiro exemplar da revista contendo o meu
primeiro eflúvio — um texto em forma de sketches, chamado «O Sr.
Minns e o Primo», que certa noite eu deixara furtivamente, com re‑
ceio e tremuras, numa sombria caixa de correio de um sombrio escri‑
tório num pátio sombrio da rua Fleet, e que aparecia então em todo
o esplendor da palavra impressa. Nessa ocasião, desci até ao Palácio
de Westminster e fiquei a folhear o periódico durante meia hora, já
que tinha os olhos tão ofuscados de alegria e orgulho que não conse‑
guiam suportar a rua, nem estava em condições de aí ser visto. Con‑
tei a coincidência à minha visita, e ambos a saudámos como um bom
auspício, começando de imediato a tratar de negócios.
A sugestão que me foi apresentada era a de que aquela coisa
mensal devia ser um veículo para umas ilustrações executadas pelo
Sr. Seymour, e havia a ideia, fosse da parte do admirável artista hu‑
morístico ou do sócio que me visitou de que um «Clube Nimrod»,
cujos membros andassem à caça, à pesca, e por aí adiante, metidos
em alhadas devido à sua inépcia, seria a melhor maneira de o fazer. Eu
contrapus que, embora tivesse nascido e sido em parte criado na pro‑
víncia, não era nenhum desportista, excepto no tocante a toda a sorte
de locomoção; que a ideia não era nova e já estava muito vista; que se‑
ria muito melhor que as ilustrações nascessem naturalmente do texto;
e que eu gostaria de fazer aquilo à minha maneira, com mais liberdade
para episódios vários de cenas e pessoas da Inglaterra, e de qualquer
forma receava que o faria em todo o caso, mesmo que de início me im‑
pusesse determinada linha de acção. Aceite o meu ponto de vista, pen‑
sei no Sr. Pickwick, e escrevi o primeiro número, e foi com base no
texto que o Sr. Seymour fez um desenho do Clube e o retrato feliz do
seu fundador — este último a partir de uma descrição do Sr. Edward
Chapman da indumentária e pose de um personagem com que cos‑
tumava encontrar‑se. Associei o Sr. Pickwick a um clube devido à su‑
gestão original, e meti lá o Sr. Winkle para servir expressamente o Sr.
Seymour. Começámos com um número de vinte e quatro páginas em
vez de trinta e duas, e quatro ilustrações em vez de duas. O falecimen‑
to repentino, que todos lamentamos, do Sr. Seymour antes da publica‑
ção do segundo número fez com que se apressasse a decisão acerca de
um aspecto que andávamos a discutir; o número passou a ser de trinta
e duas páginas só com duas ilustrações, e assim foi até ao fim.

É com grande desconforto que tenho ouvido algumas asser‑
ções incoerentes e pouco substanciais, alegadamente em favor do
Sr. Seymour, de que o ilustrador terá tido uma quota‑parte na criação
deste livro, ou de outras coisas nele, e que não condizem com que o
descrevi no parágrafo anterior. Com a moderação que devo quer ao
meu respeito pela memória daquele irmão nas artes, quer ao respeito
por mim próprio, limito‑me a registar aqui os factos:
Que o Sr. Seymour nunca concebeu nem sugeriu qualquer in‑
cidente, expressão ou palavra que se encontre neste livro; que o
Sr. Seymour morreu quando se tinham publicado só vinte e quatro
páginas deste livro e quando ainda nem tinham sido escritas qua‑
renta e oito; que me parece nunca ter visto a letra manuscrita do
Sr. Seymour em toda a minha vida; que só vi o Sr. Seymour uma vez
na vida, na noite antes da sua morte, e que nessa altura não me su‑
geriu absolutamente nada; que o vi então na presença de duas pes‑
soas, ambas vivas, que conhecem perfeitamente todos estes factos,
encontrando‑se em minha posse o seu testemunho escrito da sua
veracidade. Finalmente, que o Sr. Edward Chapman (o sobrevivente
da editora original Chapman e Hall) contou por escrito, no mesmo
intuito de preservar a memória destes factos, aquilo que pessoalmente sabia da génese e desenvolvimento deste livro, da abstrusidade
das asserções infundadas aqui em causa, e mesmo da impossibilidade
manifesta (atestada por pormenores) de haver neles um só grão de
verdade. Dado o exercício de contenção que me impus, abstenho‑me
de citar o relato que faz o Sr. Edward Chapman sobre o modo como o
seu falecido sócio reagiu, certa vez, às falsidades em questão.
«Boz», a minha assinatura no Morning Chronicle e na Old Monthly
Magazine, que surgia na capa mensal deste livro e que mantive até mui‑
to depois, era a alcunha de uma criança que protegi, um irmão mais
novo, que eu tratava por Moisés em honra do Vigário de Wakefield —
nome que, nasalado, em jeito trocista, se tornou Boses, e que, abrevia‑
do, se tornou Boz. Boz era para mim uma palavra doméstica bastante
familiar, muito antes de me tornar um escritor, pelo que a adoptei.
Tem‑se dito do Sr. Pickwick que o seu carácter sofre uma trans‑
formação acentuada, com o passar das páginas, e que se torna me‑
lhor e mais sensível. Não creio que essa transformação pareça for‑
çada ou artificial aos leitores, se pensarem que as particularidades e
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pequenos tiques de um homem minimamente pitoresco têm geral‑
mente o condão de nos impressionar num primeiro contacto, e só
quando o conhecemos melhor é que começamos a olhar para além
dessas características superficiais e a conhecer a sua melhor parte.
Caso haja algumas pessoas de boa‑fé que não consigam perce‑
ber a diferença (tal como parece não ter havido quando se reeditou
Os Puritanos da Escócia de Walter Scott) entre a religião e a parafer‑
nália da religião, a devoção e o artifício da devoção, a humilde reve‑
rência às grandes verdades das Escrituras e uma intromissão ofensiva
da sua letra, que não do espírito, nas dimensões mais comezinhas e
nos assuntos mais mesquinhos da vida, assim confundindo extraor‑
dinariamente os menos esclarecidos, peço que compreendam que é
sempre a letra e não o espírito que aqui se satiriza. E mais, que essa
sátira se deve ao facto de as fórmulas ritualizadas tenderem a tornar
‑se, diz‑nos a voz da experiência, incompatíveis com tal espírito,
impossibilitando o contacto com este, dando azo às mentiras mais
maliciosas e terríveis da sociedade, quer tenham sede, em dado mo‑
mento, na igreja baptista, ou na metodista, ou nas duas. Talvez seja
desnecessário fazer um reparo sobre este lugar‑comum. Todavia,
nunca passa de moda o protesto contra a familiaridade ordinária com
as coisas sagradas que se mostra só da boca para fora, sem penetrar
o coração; ou contra a confusão do cristianismo com toda a sorte de
pessoas cuja religião, para citar Swift, só serve para se odiarem e não
basta para se amarem uns aos outros.
Julguei que seria curioso e interessante, ao ver as provas desta
reimpressão, assinalar as melhorias sociais que decorreram entre nós,
quase imperceptivelmente, desde que foram escritas pela primeira
vez. A liberdade dos tribunais, e o grau a que os jurados podem ser
manipulados, ainda são assuntos a moderar; ao passo que uma me‑
lhoria na condução das eleições parlamentares (e talvez também dos
Parlamentos) está ainda dentro dos limites das possibilidades. Toda‑
via, houve reformas legais que apararam as garras da gente da laia dos
Srs. Dodson e Fogg neste livro; um espírito de auto‑estima, tolerân‑
cia mútua, boas maneiras e cooperação para os bons fins tem‑se di‑
fundido entre os funcionários públicos; os sítios distantes passaram a
estar mais ligados, para conveniência e vantagem dos cidadãos, e em
detrimento, a médio prazo, de toda uma série de ciúmes mesquinhos,

cegueiras e preconceitos que só têm prestado maus serviços aos ci‑
dadãos; alteraram‑se as leis relativas à prisão por dívidas e o cárcere
atroz da prisão de Fleet foi demolido!
Quem sabe se na altura em que esta série for concluída não se
há‑de já ter descoberto que há magistrados, na cidade e na província,
que quotidianamente estão de bem com o senso comum e a justiça;
que há leis de protecção aos pobres efectivamente misericordiosas
para os mais fracos, idosos e desgraçados; que as escolas, seguindo os
princípios gerais do cristianismo, são o melhor acrescento à paisagem
desta terra civilizada; que as portas da prisão deviam ser fechadas por
fora com tanto cuidado quanto por dentro; que a difusão universal
dos meios comuns de saúde e higiene são não apenas um direito do
mais pobre dos pobres quanto indispensáveis para a segurança dos
ricos e do Estado; que uns quantos departamentos e órgãos de gestão
— menores do que gotas no grande oceano da humanidade que à sua
volta se agita — não poderão para sempre deixar as criaturas de Deus
à mercê da Doença e da Febre, ou continuar a tocar os seus pequenos
violinos de interesses, para uma Dança da Morte.
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Nota Biográfica
Charles Dickens nasceu a 7 de Fevereiro de 1812, em Portsmouth,
Inglaterra.
Em 1817 foi viver para Chatham, na região do Kent, aí permanecen‑
do até 1822. Nesse mesmo ano mudou-se para Londres, onde viveu até
1860. Pertencente a uma família de classe média, Dickens foi obrigado
a abandonar a escola aos 15 anos, indo trabalhar para uma fábrica depois
de o seu pai ter levado a família à bancarrota e ter sido preso por dívidas.
Mais tarde, trabalhou como empregado de escritório e como jornalista.
Em 1836 casou-se com Catherine Hogarth, com quem teve nove filhos.
Para além da escrita, Dickens dedicou-se afincadamente à leitura pú‑
blica de excertos das suas obras, actividade de que foi precursor e exem‑
plo. Aliás, várias vezes aludiu à importância que tinha para si esta peculiar
proximidade com o público e, aparentemente, as sessões eram sempre um
êxito, devido às notórias qualidades do escritor nos âmbitos da oratória e
da interpretação dramática. No total, houve 471 leituras públicas.
Considerado um dos escritores ingleses com mais apuradas qualida‑
des humorísticas de todos os tempos e um dos maiores romancistas da
história da literatura, Charles Dickens tornou-se uma das grandes forças
motrizes da literatura do século xix, tendo sido um influente porta-voz
da consciência social do seu tempo. Alcançou em vida mais notoriedade
e reconhecimento público do que qualquer outro escritor antes dele.
Charles Dickens foi um escritor prolífico e a sua obra é vastíssima.
De entre os romances, destacam-se Oliver Twist (1838), Nicholas Nickleby
(1839), David Copperfield (1850), Bleak House (1853), Hard Times (1854),
Little Dorrit (1857), A Tale of Two Cities (1859) e Great Expectations (1861).
Os Cadernos de Pickwick foram primeiro publicados em fascículos
mensais, entre 1836 e 1837. A primeira edição destes fascículos num só
volume data de 1837.
Charles Dickens morreu a 9 de Junho de 1870, perto de Chatham,
para onde regressara em 1860, tendo sido sepultado na Abadia de West‑
minster.
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