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Paul Eggert resume Securing the Past declarando que «é o primeiro livro a juntar as

artes da restauração de modo a examinar as filosofias que lhes estão subjacentes e

que lhes são comuns» (p. 9). As artes da restauração a que Eggert se refere

englobam o que é realizado no campo da arte lato sensu, que inclui, como o subtítulo

de Securing the Past deixa claro, a arquitectura e a literatura, a par da arte stricto sensu.

Nesta recensão, usarei o termo «arte» em sentido estrito, referindo-se à pintura e à

escultura, uma vez que é sobre estas formas de arte que recai o foco principal do

autor.

Segundo Eggert, há uma relação entre a conservação em arte, em arquitectura e em

literatura que a maior parte dos autores que lidam com a crítica textual e literária, e

que são o alvo principal do livro de Eggert, ainda não assumiu. Como Eggert defende,

há em comum

problemas, tanto na prática como na teoria, em relação àquilo que envolve a prática profissional de
preservação do passado, quer quando se trata de formas tridimensionais tangíveis em museus, galerias de
arte ou casas históricas, quer no trabalho de editores académicos na recuperação de textos literários e
documentos históricos danificados do passado. (p. ix)

O tema do livro divide-se, assim, em três vertentes: chamar a atenção dos críticos

textuais e literários para os problemas de conservação e restauração partilhados pela

arte, pela arquitectura e pela literatura; expor a natureza desses problemas; e propor

algumas soluções.

Visto que as questões que Eggert aborda são demasiado numerosas para se proceder a

uma análise satisfatória de todas elas nos limites desta recensão, gostaria de centrar

a atenção no tópico que me parece ser a tese principal do seu livro, e do qual pode ser

dito que todos os outros tópicos abordados em Securing the Past derivam: assim que é

realizado qualquer acto de conservação, esse passa a fazer parte da história do

objecto em causa, seja ele uma pintura, uma escultura, um edifício ou um texto. Esta
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é a razão que leva Eggert a concluir que há uma relação entre a conservação em arte,

em arquitectura e em literatura, e que torna claro que preservar o passado não é uma

questão de recuperar a criação original e intacta de um artista ou de um escritor, que

se começa a perder com a passagem do tempo e o seu trabalho de deterioração. Como

os argumentos apresentados por Eggert tentam deixar claro, os actos de conservação

realizados com o propósito de reduzir os efeitos de deterioração não estão aptos a

revelar o estado de uma obra tal como intencionado pelo autor aquando da sua

conclusão. Tanto a deterioração como os actos de conservação destinados a afastar os

efeitos da primeira tornam qualquer tentativa de revelar o estado de uma obra

aquando da sua conclusão uma tarefa muito difícil, que se torna cada vez mais difícil

à medida que o tempo passa e que mais actos de conservação são realizados, até se

chegar a um ponto em que o estado original da obra fica irremediavelmente perdido.

Preservar o passado é, então, uma actividade cujo objectivo principal é o de manter

pinturas, edifícios ou textos acessíveis ao público. Segundo Eggert, é este acesso que

é necessário conservar, não a condição original da obra.

Esta hipótese vai contra uma longa tradição que defende que a finalidade da

conservação e da restauração não se restringe unicamente a permitir que o público

tenha acesso a uma dada obra, seja ela artística, arquitectónica ou literária, mas sim

que se aceda à obra tal como o autor a intencionou, se possível, e, se não, tentar que

a criação do autor seja apresentada o mais fielmente possível. Creio que é útil citar na

íntegra a passagem em que Eggert explica esta posição, a qual tenta refutar ao longo

de todo o livro:

(…) na prática editorial é normalmente tido como essencial, tanto quanto possível, que o editor identifique as
partes responsáveis pelas alterações entre versões, para que possam ser tomadas decisões informadas acerca
de leituras concorrentes. As técnicas da bibliografia física ajudam o editor a reconstruir a história da
produção da obra em formato impresso. De modo semelhante, os restauradores procuram indícios de
pentimenti (correcções) de versões anteriores debaixo da superfície pintada, e analisam a acumulação das
camadas de tintas desde a chamada primeira demão até à superfície. Deste modo, a atribuição de autoria é
mais válida e os catálogos raisonnés, delimitando as fronteiras da oeuvre do artista, tornam-se possíveis.
Estes últimos assemelham-se às bibliografias descritivas usadas pelos editores. Se os curadores e os
conservadores são os arqueólogos da imagem – se eles conseguem fazer com que a superfície revele a
história da pintura –, então os editores são os arqueólogos da palavra impressa ou escrita, da sua história de
escrita e produção.

Em ambas as áreas tem sido tradicionalmente aceite que a consequência principal deste esforço
considerável é o de facultar ao público que vê e que lê uma pintura restaurada ou um texto legível da obra
literária – a coisa verdadeira, ou o mais próximo disso que se conseguir. Tal como se defende que as
acumulações de sujidade e verniz devem ser removidas para revelar a pintura tal e qual foi deixada assim que
saiu das mãos do artista, assim também os editores devem ter como objectivo recuperar o texto que o autor
intencionou. Como num espelho, de maneira confusa, podemos – com a ajuda dos conservadores e dos
editores – entrever a coisa em si: a obra literária ou a pintura. (p. 16)
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Torna-se óbvio que a teoria de Eggert não se debruça sobre um método, uma vez que

não é a intenção do autor aconselhar conservadores e editores acerca de como devem

desempenhar o seu trabalho, mas sim sobre a legitimidade usufruída por estes dois

tipos de curadores para fazerem aquilo que não conseguem evitar fazer, ou seja,

modificar algo criado por outra pessoa. A noção de que é imoral adulterar textos,

esculturas ou pinturas é indiscutível, embora no que diga respeito a edifícios a

tradição só proteja construções classificadas como «históricas»: as alterações feitas

à casa de um particular ou a outros edifícios privados não são tidas como actos

morais ilegítimos para com a criação intelectual do arquitecto. Uma vez que é

necessário que terceiros intervenham fisicamente sobre pinturas, esculturas ou

edifícios de modo a evitar os efeitos de deterioração e a destruição última do objecto,

e que editores intervenham intelectualmente sobre textos para evitar a extinção de

todas as suas cópias, é inevitável que o resultado final de tais intervenções seja algo,

corpóreo no caso de edifícios, esculturas e pinturas, e incorpóreo no caso de textos,

diferente do produto originalmente oferecido pelo seu criador intelectual, o autor.

Esta é, na verdade, uma diferença importante entre textos e artes plásticas que

Eggert não deixa de notar:

(…) precisamos de diferenciar a continuidade temporal de um edifício enquanto «documento» físico dos
significados «textuais» que adquire e da sua reorganização pelos curadores. Esta metáfora literário-editorial
apenas falha na medida em que as leituras curatoriais de edifícios deixam invariavelmente marcas físicas. As
interpretações requerem adaptações. Também o editor académico irá certamente alterar o texto do documento
básico utilizado como fonte, e por definição a edição será um livro novo. Mas os documentos originais dos
quais a edição deriva permanecerão fisicamente intactos. (p. 37)

Tal torna inútil a defesa de que a conservação e a crítica textual são actividades

destinadas à restauração da condição original de uma obra de arte, ou de um texto, e

é por isso aconselhável, por uma questão de honestidade intelectual, que se admita

sem reservas que preservar o passado através da conservação e da crítica textual é

algo que deve ser feito de modo a manter a obra em causa acessível àqueles que

desejam vê-la, lê-la ou analisá-la, reconhecendo abertamente que a obra assim

curada já não é a mesma obra que foi criada pelo seu autor.
 

Isto obviamente não significa que, para Eggert, conservadores e editores sejam livres

de fazerem o que bem entenderem com a criação de outra pessoa. Pode ser

necessário, por razões de segurança, erguer uma parede de suporte num edifício

antigo de modo a evitar a sua queda, permitindo assim manter a estrutura aberta ao
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público. Este acto de conservação altera manifestamente a criação original do

arquitecto, mas dificilmente pode ser considerado arbitrário e, logo, ilegítimo; este

tipo de modificação é, na verdade, crucial para que o edifício continue a existir, uma

vez que desmoronaria sem ele. Algo análogo pode ser dito relativamente a textos, que

podem estar truncados devido ao facto de se terem perdido todas as cópias de

algumas das suas passagens e, assim, o editor terá de suprir o que está em falta de

modo a apresentar um pedaço de escrita inteligível, como acontece, por exemplo, na

edição Diels-Kranz de The Fragments of the Presocratics (1), onde os editores suprem

texto da sua autoria, entre parênteses, para que porções de texto de outro modo

ininteligíveis possam tornar-se inteligíveis para o leitor. Podem ser necessárias

operações análogas para preservar pinturas e esculturas. É, no entanto, inadmissível

que se altere a configuração de um edifício histórico por razões que não de

segurança, ou que um conservador ou crítico textual altere deliberadamente uma

pintura ou um texto de acordo com o seu gosto pessoal. Todas as alterações a uma

obra de arte, de arquitectura ou de literatura estão indiscutivelmente sujeitas às

intenções do seu autor quando as mesmas são discerníveis e podem ser respeitadas

sem prejuízo da segurança. O importante, de acordo com a posição de Eggert, é que o

respeito pela criação original do autor não seja tomado como um dogma irrefutável,

como a posição tradicional parece considerá-lo. A intenção do autor ou do artista é

um factor importante que deve ser tido em conta na crítica textual e na restauração,

não o único factor.

A solução de Eggert para o problema da legitimidade que a posição tradicional

levanta é, então, admitir que a história de uma obra tem início com a sua criação pelo

autor e que continua com as intervenções dos seus curadores. Os actos de

conservação destes últimos tornam-se, deste modo, tão parte da história da obra

quanto a criação original pelo seu autor, uma vez que a obra não existiria nem

perduraria por um período de tempo considerável sem estes dois tipos de agência. A

questão da legimitidade não se coloca porque as alterações à condição original de

uma obra são inevitáveis, e um restauro total e completo segundo as intenções do

artista ou do autor é praticamente impossível.

As ideias de Eggert são originais e permitem compreender melhor aquilo que é feito

em conservação e em crítica textual, para além de chamarem a atenção dos

especialistas para o facto de ambas as áreas estarem muito mais próximas do que
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seria expectável à primeira vista. Eggert não utiliza demasiados termos técnicos,

debruçando-se sobre questões metodológicas apenas para exemplificar os seus

argumentos, o que torna este livro acessível a um público amplo. É uma leitura

adequada tanto a especialistas quanto a principiantes, assim como a pessoas cujo

trabalho não lida directamente com a conservação ou com a crítica textual, mas que

se encontra nas suas proximidades.

No entanto, quero ainda fazer notar que Eggert perdeu a oportunidade de chegar ao

que me parece ser a conclusão lógica das ideias deste livro: se quer os actos dos

conservadores como os dos críticos textuais se tornam parte da história de uma obra,

tão indispensáveis à sua existência ao longo do tempo quanto os actos intelectuais

criativos do seu autor, e se esses actos de curadoria são, por sua vez, criações cuja

responsabilidade recai sobre o seu agente, então conservadores e críticos textuais são

co-autores da obra curada. Esta co-autoria está sujeita à criação original e não é,

assim, totalmente livre, pelo menos não no sentido em que o termo é usado para

descrever a agência do autor original, mas os actos de curadoria são, definitivamente,

criações intelectuais. Tal como as alterações efectuadas em edifícios por motivos de

segurança adicionam algo que não existia antes, também os actos de editores

semelhantes aos realizados por Diels e Kranz alteram o texto tal como foi criado pelo

autor original. O ponto acerca de estes actos não serem ilegítimos ficou assente, mas

o ponto adicional acerca de estes actos serem criações intelectuais autónomas de

conservadores e críticos textuais tem também de ser feito, e Eggert deveria tê-lo

feito, uma vez que é a conclusão natural para o argumento de que a história de uma

obra, a sua vida, é feita de uma série de actos desde a sua criação até à sua extinção

definitiva.

(1) DIELS, Hermann; KRANZ, Walther. 1960. Die Fragmente der Vorsokratiker (edição bilingue em
grego e alemão). Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung.

Versão inglesa: Freeman, Kathleen. 1983 [1948]. Ancilla to Pre-Socratic Philosophers: A Complete
Translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker. Cambridge: Harvard University
Press.

* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro.




