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4 OS MANUSCRITOS PERDIDOS

Prefácio

A história da família Brontë é extraordinária, assim como a his-

tória do livro que pertenceu à Sra. Brontë — e dos novos 

manuscritos guardados dentro dele. Quando aceitei o cargo 

de presidente da Sociedade Brontë no início das comemorações do 

bicentenário em 2016, eu o fiz disposta a celebrar e divulgar o legado 

desta família icônica e fascinante durante esse período. Não imagi-

nava que poderia haver uma nova descoberta a ser celebrada, uma 

preciosa relíquia a ser encontrada, mas foi o que aconteceu.

A história de um livro “salvo das águas” é uma lenda romântica, o 

tipo de lenda que podemos encontrar na juvenília dos irmãos Brontë, 

mas o significado do livro da Sra. Brontë, uma edição em dois volu-

mes de The Remains of Henry Kirke White [Os remanescentes de Henry 

Kirke White], editado por Robert Southey e publicado em 1810, produz 

ressonâncias para além do simples fato de possuí-lo. A Sra. Brontë é 

uma presença invisível na história da família Brontë. Não é surpresa 

que os romances de Charlotte, Emily e Anne descrevam órfãos de mãe 

— a primeira infância foi inegavelmente marcada pela morte prema-

tura de sua mãe aos trinta e oito anos. Não podemos deixar de nos 

emocionar ao saber que o livro que pertenceu à Sra. Brontë foi pas-

sado aos filhos pequenos, que se puseram a lê-lo e relê-lo, e, gosto de 

imaginar, os inspirou a começar a escrever.

É difícil conceber a importância desse livro — um objeto imbuído 

de perda, mas imensamente marcado pela presença dos filhos Brontë. 

Também é um objeto que trouxe surpresas — um novo conto e um 

poema juvenis de Charlotte foram descobertos escondidos dentro dele 

— para o deleite dos estudiosos dos Brontë.
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Como fã incondicional da 

família Brontë, foi um privilé-

gio aprender mais sobre a his-

tória deste livro da Sra. Brontë, 

e ler as diversas análises crí-

ticas reunidas aqui. Espero 

que, agora que este extraordi-

nário objeto retornou ao seu 

lar em Haworth, inspire uma 

nova geração de estudiosos dos 

Brontë para pensar, analisar e 

criticar e, ao fazer isso, revelar 

mais sobre a vida e a obra desta 

notável família.

Judi Dench, presidente da Sociedade 
Brontë.
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6 OS MANUSCRITOS PERDIDOS

Introdução

D escobrir manuscritos inéditos de Charlotte Brontë, uma das 

maiores e mais amadas escritoras inglesas, é um marco céle-

bre — e a história por trás dessa descoberta é igualmente 

incrível.

Os fragmentos dos manuscritos, um conto e um poema, aparece-

ram pela primeira vez em 2015, mais de cento e cinquenta anos após a 

morte de Charlotte. Curiosamente, foram descobertos entre as folhas 

de um livro que havia pertencido à sua mãe, Maria.

O livro, The Remains of Henry Kirke White, era um dos tesouros de 

Maria, e quando o navio que levava seus pertences encalhou, o livro foi 

“salvo das águas”. Após a morte prematura de Maria, o exemplar, que 

se tornara uma valiosa recordação, foi lido por todos da família. Ele 

também foi usado como um repositório, os filhos e o pai acrescentando 

comentários, fazendo rabiscos, caricaturas e anotações nas páginas.

Quando os manuscritos de Charlotte foram colocados no volume? 

Quem os teria escondido cuidadosamente no livro? Foi o pai de Char-

lotte, Patrick, que sobreviveu aos seis filhos? Foi o viúvo enlutado de 

Charlotte, Arthur Bell Nicholls, ou teria sido o trabalho subsequente 

de um colecionador particular? Nunca saberemos ao certo, mas, com 

uma pesquisa meticulosa, começamos a desvendar esse mistério.

Após a morte de Patrick em 1861, os bens da casa foram vendidos 

em um leilão, incluindo o exemplar de The Remains of Henry Kirke 

White da Sra. Brontë, que passou às mãos de colecionadores particu-

lares nos Estados Unidos. Não se soube mais do livro até 2015, quando 

chegou à Randall House, uma loja de livros raros na Califórnia. Ali, 

foram instruídos a vendê-lo em nome do dono, que conhecia os valio-

sos conteúdos.

A Randall House entrou em contato com o Brontë Parsonage 

Museum e enviou fotos de trechos dos manuscritos — apenas o bas-

tante para autenticar a caligrafia, mas sem revelar muito sobre os 

maravilhosos textos. Como o livro e os manuscritos eram claramente 

uma das peças de bronteana [tudo que se relaciona aos Brontë] mais 
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importantes a vir à luz em décadas, a Sociedade Brontë lançou uma 

grande campanha para angariar fundos.

Reconhecemos aqui nossa dívida com esse vendedor anônimo. 

Se o livro tivesse ido a leilão, sem dúvida teria sido comprado por 

outro colecionador particular.

Mas, em vez disso, o Brontë Parsonage Museum teve tempo para 

levantar o vultoso preço de venda, que conseguiu pagar graças a uma 

generosa doação do National Heritage Memorial Fund, e os fundos 

adicionais da V&A Purchase Grant Fund e dos Amigos das Bibliote-

cas Nacionais. Então, finalmente, em 2016, The Remains of Henry Kirke 

White voltou ao Brontë Parsonage Museum em Haworth, após um 

intervalo de cento e cinquenta e quatro anos.

Muito foi escrito sobre os Brontë, mas ainda há lacunas naquilo 

que sabemos, e o retorno para Haworth de qualquer relíquia ou 

Extrato do registro manuscrito da venda dos itens do Presbitério após a morte de 
Patrick, em 1861.

Os manuscritos perdidos - OGF - 03.indd   7 11/10/2019   15:40



8 OS MANUSCRITOS PERDIDOS

manuscrito que tenha pertencido a eles é uma rica oportunidade 

para conhecer mais sobre a família e seu trabalho. O exemplar da Sra. 

Brontë foi de fato bem manuseado, e tinha grande valor sentimental 

para os filhos, que, ainda muito jovens, perderam a mãe. Além disso, os 

escritos inéditos de Charlotte apresentam novas chances de pesquisa.

Agora, pela primeira vez, quatro das principais estudiosas dos 

Brontë trazem interpretações e análises deste achado tão significativo.

Barbara Heritage marca a cena no ensaio “A arqueologia do livro”, 

embarcando em algo próximo a uma escavação arqueológica, quando, 

de forma detetivesca, começa a revelar a história do livro e seu signi-

ficado para a família Brontë. Usando todas as provas disponíveis, ela 

vê o livro através dos olhos dos Brontë e discute sobre quem poderia 

ter contribuído para fazer os esboços, rabiscos e anotações, e por que 

os manuscritos de Charlotte, produzidos aos dezessete anos, estavam 

escondidos no volume. Ela revela a história de Henry Kirke White, e 

questiona se os textos e a morte prematura têm alguma relação com os 

temas dos manuscritos de Charlotte. Os diversos níveis de provas den-

tro do livro da Sra. Brontë são abertos e revelados em detalhes minucio-

sos, apresentando uma nova visão da jornada dessa preciosa relíquia. 

Dois dos ensaios se concentram na surpresa trazida pelo livro da 

Sra. Brontë — o fragmento em prosa e o poema escritos por Char-

lotte na adolescência. Em seu ensaio “Uma visita a Haworth”, a Dra. 

Emma Butcher examina meticulosamente o fragmento do manus-

crito em prosa, o único de todos os textos de Charlotte. Aqui, pela pri-

meira vez, Charlotte permite o mundo imaginário da Cidade de Cris-

tal, o tema de seus extensos escritos de juventude, a se fundir com 

Haworth, a vila onde vive.

Em uma história descrita como “emocionante, devassa e ousada”, 

Charlotte faz seu herói ficcional, Lorde Charles Wellesley, visitar 

Haworth e se relacionar (de uma forma um tanto ofensiva!) com os 

moradores locais. O conto apresenta um açoitamento público, um 

desfalque na capela wesleyana e uma caricatura do Reverendo John 

Winterbottom, o opositor religioso de seu pai.

Em “Cristais partidos”, a Dra. Sarah E. Maier examina tanto o frag-

mento em prosa quanto o poema — que apresenta Mary Percy, uma 
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das principais personagens das sagas da Cidade de Cristal — encon-

trados dentro do livro da Sra. Brontë. Ela verifica a colaboração entre 

Charlotte e o irmão, Branwell, e analisa o papel do gênero no texto 

de Charlotte.

O exemplar de The Remains of Henry Kirke White da Sra. Brontë 

teria sido lido e estudado por toda a família e, em seu ensaio, “Rein-

ventando o Céu”, Ann-Marie Richardson destaca o impacto que o 

livro deve ter causado sobre Emily, a mais misteriosa das irmãs 

Brontë. Ela analisa o efeito da obra na estrutura e na psique da 

obra-prima de Emily, O Morro dos Ventos Uivantes, e assegura, com 

veemência, que Maria Brontë assombra as páginas do livro.

Esses quatro ensaios apresentam uma nova visão sobre a intri-

gante história dos Brontë, e são um maravilhoso acréscimo para o 

estudo sobre sua obra. Cada colaboradora escreve com estilo pes-

soal e sua própria voz, e então é compreensível que haja diferenças 

de interpretação e teorias conflitantes quanto quais membros da 

família teriam feito as anotações, esboços e rabiscos.

Isso tudo faz parte do mistério, e será assunto de debate ainda 

por muitos anos. Esta notável descoberta acendeu a imaginação de 

todos, e dá aos leitores do século XXI uma visão extraordinária sobre 

o mundo da família Brontë.
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PERDIDO E 
ENCONTRADO

A história do livro perdido de Maria Brontë 
e a descoberta dos manuscritos de Charlotte

Ann Dinsdale
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Esta é a história extraordinária da descoberta dos 
manuscritos inéditos de Charlotte Brontë quando 
tinha apenas dezessete anos. Foram encontrados 
dentro de um exemplar de The Remains of Henry 
Kirke White, editado por Robert Southey, um 
estimado bem da família Brontë e uma recordação 
preciosa de Maria, mãe de Charlotte.

Desafiando todas as possibilidades, o livro foi 
salvo de um naufrágio, vendido a um colecionador 
particular nos Estados Unidos — e finalmente 
retornou ao verdadeiro lar, o Brontë Parsonage 
Museum, em Yorkshire.

Ann Dinsdale é a curadora principal do Brontë Parsonage 

Museum em Haworth, cujo trabalho envolve organizar as expo-

sições e preservar sua coleção. É colaboradora dos livros The 
Brontës in Context [A Família Brontë] e A Companion to the Brontës 

[Em Companhia dos Brontë] e autora de At Home with the Brontës: 
The History of Haworth Parsonage and its Occupants [No Lar dos 

Brontë: A História do Presbitério de Haworth e seus Moradores].
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12 OS MANUSCRITOS PERDIDOS

N o outono de 1812, um navio encalhou na costa de Devonshire. 

Ninguém morreu naquela quase catástrofe, mas grande 

parte dos bens jamais foi recuperada. Entre os itens caídos 

no mar, havia um baú que continha os pertences de uma mulher de 

vinte e nove anos, nascida na Cornualha, Maria Branwell.

Maria Branwell deixara sua confortável casa em Penzance meses 

antes naquele ano para ir morar com parentes em West Riding, Yor-

kshire. Logo depois de chegar, conheceu um amigo de seu tio e tam-

bém clérigo, o Reverendo Patrick Brontë. Depois de uma corte muito 

rápida, ficaram noivos. Em carta para Patrick, pouco antes do casa-

mento, Maria lhe informou: 

Suponho que nunca tenha esperado ser mais rico para mim, mas, com 

pesar, lhe informo que estou ainda mais pobre do que imaginava. Eu lhe 

disse que havia pedido que me enviassem meus livros, roupas etc. Na noite 

de sábado, enquanto você escrevia descrevendo seu naufrágio imaginário, 

eu lia e sentia os efeitos de um naufrágio real, após receber a carta de 

minha irmã relatando que o navio, no qual despachara minha caixa, 

encalhou no litoral de Devonshire e, em consequência, espatifou-se com 

a violência do mar, e todos os meus parcos bens, com exceção de muito 

poucos itens, foram tragados pelas profundezas.

Entre os itens salvos do navio estavam os dois volumes do exem-

plar de The Remains of Henry Kirke White de Maria, editado por Robert 

Southey e publicado em 1810.

Após o casamento de Maria e Patrick Brontë, este livro a acom-

panhou a Lousy Thorn Farm, em Hartshead, onde se acredita que 

tenham dado início à vida de casados, e depois para Clough House, em 

Hightown, onde nasceram as duas primeiras filhas, Maria e Elizabeth. 

Em 1815, a família Brontë se mudou para o Presbitério em Thornton, 

próximo a Bradford, onde Maria deu à luz seus quatros filhos famo-

sos: Charlotte (1816), Branwell (1817), Emily (1818) e Anne (1820). Os 

cinco anos que eles passaram em Thornton foram agradáveis e ame-

nos, mas tudo mudou em 1820, quando, logo depois do nascimento de 

Anne, a família se mudou definitivamente para Haworth.
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O Presbitério de Haworth, no limite dos charcos açoitados pelos 

ventos de Yorkshire, tornou-se o lar dos Brontë pelo resto da vida. 

Logo depois da mudança, Maria desenvolveu uma doença que se 

acredita ter sido câncer uterino. Ela morreu em 15 de setembro de 

1821, aos trinta e oito anos, com o marido e a irmã à cabeceira e seus 

seis filhos amontoados ao pé da cama. A mais velha, Maria, tinha 

apenas sete anos, e a mais nova, Anne, não tinha sequer completado 

dois. Em seguida à sua morte, o Sr. Brontë acrescentou uma ins-

crição em latim no exemplar do Remains, registrando que os volu-

mes tinham pertencido à sua amada esposa, que foram “salvos das 

águas”, e deveriam ser preservados para sempre.

Elizabeth Branwell, que viajara para Yorkshire para ajudar 

a cuidar da irmã, resignou-se a permanecer em Haworth, assu-

mindo o papel de governanta do Presbitério e criando os sobri-

nhos. Ela passou a usar o quarto que fora de Maria, e se pôs a ins-

truir as jovens sobrinhas nas artes do bordado e da costura e na 

administração da casa.

Presbitério de Haworth: esta é a foto mais antiga conhecida do Presbitério, tirada 
por volta de 1850.
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Sempre ficou claro que as crianças, um dia, precisariam se sus-

tentar e, para as meninas, a única carreira aceitável seria lecionar. 

Para isso, deveriam receber uma educação além da que a tia pode-

ria fornecer, e quando uma nova escola para filhas de clérigos com 

parcos recursos abriu em Cowan Bridge — a um dia de viagem de 

Haworth — pareceu-lhes a solução ideal. O custo da diretoria e da 

educação era subsidiado por uma respeitável lista de benfeitores.

Em 1824, as quatro irmãs mais velhas foram despachadas para a 

escola. As condições árduas mais tarde deram a Charlotte o modelo 

para a infame Escola Lowood no romance Jane Eyre. No ano seguinte, 

Maria e Elizabeth retornaram doentes para casa, e morreram no Pres-

bitério com poucas semanas de diferença, contando apenas onze e 

dez anos de idade.

Nos anos seguintes, os quatro filhos sobreviventes permaneceram 

no Presbitério, tendo aulas com o pai e lendo todos os livros que caís-

sem em suas mãos. The Remains of Henry Kirke White podia ser uma 

recordação preciosa de sua mãe, mas também foi bastante lido e ano-

tado pelos vários membros da família. Assim como todos os livros do 

Presbitério, era uma fonte de material para suas vidas ricas e criativas.

Escola Cowan Bridge, modelo da Escola Lowood em Jane Eyre.
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Os irmãos Brontë mergulharam em um mundo imaginário, 

que se iniciou a partir de um presente dado pelo pai a Branwell: 

um conjunto de soldados de brinquedo. As crianças começaram a 

produzir seus livrinhos ilustrados, pequenos o suficiente para os 

soldadinhos poderem “ler” (mas não os adultos do Presbitério) e 

parecer que tivessem sido impressos. Com os anos, os irmãos divi-

diram-se em duplas: de um lado, Charlotte e Branwell, criando o 

reino imaginário de Angria, enquanto Emily e Anne criaram Gon-

dal, uma ilha no Pacífico Norte. Desenvolver os acontecimentos 

em Angria e Gondal absorveu os irmãos até a idade adulta, e no 

caso de Charlotte, Emily e Anne, formou a base de seus sucessos 

literários posteriores.

As irmãs passaram vários longos períodos na escola da Srta. 

Wooler em Roe Head, próximo a Mirfield, onde Charlotte conhe-

ceu Ellen Nussey, sua amiga de vida inteira. A isso se seguiram 

breves períodos infelizes trabalhando longe de casa como gover-

nantas. Em 1842, Charlotte e Emily viajaram para Bruxelas, para 

Um dos famosos “livrinhos” produzidos pelos irmãos Brontë durante a infância.
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 PERDIDO E ENCONTRADO 17

aprimorar o aprendizado de línguas, preparando-se para abrir 

uma escola. A viagem de estudos foi custeada pela tia (Elizabeth) 

Branwell, porém, ao saber que a tia adoecera, elas retornaram a 

Haworth menos de um ano depois. A tia faleceu antes de chegarem 

em casa, e enquanto Emily ficou no Presbitério trabalhando como 

governanta, Charlotte retornou a Bruxelas. Finalmente, ela voltou 

em 1844, sofrendo por causa de um amor não correspondido por 

seu professor, Monsieur Héger. O projeto da escola fracassou por 

não conseguir nenhuma inscrição de alunos.

Enquanto Emily vivia no ambiente seguro do Presbitério, os 

irmãos lutavam para encontrar meios para se sustentar. Esse foi o 

caso do irmão, Branwell, cujas diversas tentativas de ganhar seu sus-

tento terminaram de forma vergonhosa. Embora ainda esperasse 

se estabelecer como um escritor de sucesso, tudo levava a crer que 

isso jamais aconteceria.

As irmãs continuaram a escrever e, em 1846, usaram parte 

da herança da tia Branwell para financiar uma publicação de 

poemas, ocultando as verdadeiras identidades sob os pseudô-

nimos de Currer, Ellis e Acton Bell. Após a venda de apenas dois 

exemplares de Poemas, cada uma se pôs a criar um romance. 

A primeira tentativa de Charlotte de publicação foi O Professor, 

rejeitado por várias editoras, e que surgiu postumamente em 

1857. Obteve mais sucesso no segundo projeto, Jane Eyre, publi-

cado e imediatamente aclamado em outubro de 1847. Dois meses 

depois, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily, e Agnes Grey, de 

Anne, foram publicados por Thomas Cautley Newby. O segundo 

romance de Anne, A Moradora de Wildfell Hall, foi publicado logo 

depois, em junho de 1848.

Mais tarde no mesmo ano, a tragédia se abateu sobre eles. 

Branwell morreu em 24 de setembro, após passar meses bebendo 

demais. A morte de Emily, de tuberculose, seguiu-se em 19 de dezem-

bro, e Anne sucumbiu à mesma doença, em 28 de maio de 1849. 

Esquerda: As três irmãs, Anne, Emily e Charlotte, pintadas pelo irmão, Branwell 
c. 1834. 
© National Portrait Gallery, Londres.
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A sala de jantar no Brontë Parsonage Museum. As irmãs 
Brontë trabalhavam aqui, e liam em voz alta, uma de cada vez, 
andando em torno da mesa.
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Charlotte publicou outros 

dois romances — Shir-

ley (1849) e Villette (1853). 

A fama abriu-lhe o cami-

nho para entrar na socie-

dade literária londrina, 

mas o luto e o isolamento 

de sua vida em Haworth 

a impediram de desfru-

tar os resultados da fama. 

Em 1854, casou-se com o 

pároco auxiliar de seu pai, 

Arthur Bell Nicholls, mas 

faleceu logo nos primeiros 

meses de gravidez, em 31 

de março de 1855.

Patrick Brontë sobrevi-

veu à mulher e a todos os 

filhos. Morreu em junho 

de 1861 e, em outubro do 

mesmo ano, os livros da família — junto com todos os pertences da 

casa — foram vendidos em leilão. A venda não foi muito divulgada, 

e compareceram principalmente os moradores locais. Os títulos e 

o destino de muitos dos livros vendidos durante os dois dias de pre-

gão continuam desconhecidos. A relação de venda manuscrita, que 

está no Brontë Parsonage Museum, lista vários lotes com “Livros 

variados” e “Livros”, incluindo o Lote 51, um sortimento desconhe-

cido de publicações, arrematado pelo Reverendo J. H. Wood, minis-

tro batista de Haworth, pela soma de um xelim e três centavos [1s 

3d]. Sabemos hoje que o exemplar de The Remains of Henry Kirke 

White dos Brontë fazia parte desse lote.

No final da década, o livro viajou com um novo dono para os Esta-

dos Unidos. Foi reencadernado em um só volume, e uma série de 

cartas registrando sua procedência foi inserida nele, que servem 

para documentar as inúmeras mãos pelas quais o exemplar passou.

Patrick Brontë permaneceu no Presbitério 
após a morte dos seis filhos.
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O volume ressurgiu novamente em 2015, depois de ter sido entre-

gue a um vendedor de livros raros estabelecido na Califórnia. Nessa 

época, o valor — tanto em termos financeiros quanto de pesquisa 

— foi bastante aumentado pelo acréscimo de dois manuscritos ori-

ginais, até então desconhecidos, de Charlotte Brontë, inseridos no 

livro. Eles apresentam visões intrigantes do talento de Charlotte e 

de seu poder de observação, bem como o seu dom de imaginação. 

Também fornecem uma nova e importante fonte para mais pesqui-

sas em relação à vida e obra das irmãs Brontë.

Provavelmente, o livro fez sua última viagem, retornando a 

Haworth depois de ter sido comprado pelo Brontë Parsonage 

Museum. O imenso significado do livro e seus conteúdos se refleti-

ram no generoso suporte dado para a compra pelo National Heri-

tage Memorial Fund (NHMF), o V&A Purchase Grant Fund e os Ami-

gos das Bibliotecas Nacionais (FNL).

O exemplar de The Remains of Henry Kirke White da família Brontë,  
que retornou ao ponto de partida, ao seu lar original no Presbitério.
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