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Introdução

A tragédia, como sombria e omnipresente possibilidade da acção
humana, encontra-se presente na obra de Vergílio Ferreira. Até que
ponto e em que profundidade é o que nos propomos estudar, obra a
obra, num trabalho que ocupará muito tempo e que certamente nem
sequer chegaremos a concluir. Mas não reclamamos exclusividade
do tema.
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4 Américo Pereira

Este primeiro estudo mostra já esta presença, ela mesma trá-
gica, de esta possibilidade fundamental e fundante da mesma acção
humana, na obra em apreço: Manhã submersa.

A forma que a tragédia assume como possibilidade é paradig-
mática da vida e acção humanas. E é-o transcendentalmente. Quer
cada ser humano o perceba ou não, o que, neste caso-limite, é
tudo menos irrelevante, a sua vida navega sempre num mar cujas
águas são a mesma tragédia como possibilidade. As visões mo-
dernas, alienantes, de uma tonta felicidade garantida por sistemas
políticos mecânicos, organizados para proporcionar a felicidade,
ou por formas ético-religiosas, igualmente alienantes, apontadas
para a mesma mecânica, quando não mágica, obtenção de tal fe-
licidade, têm vindo a transformar o ser humano de um ente peri-
clitante, mas de uma ontológica nobreza, numa enfezada coisa so-
cial, sem dimensão ontológica outra que não a de uma vã cidadania
dependente dos caprichos dos oligarcas topicamente situados nas
acrópoles.

Vergílio, nascido nas e das beirãs terras – que são também as
nossas – em que o velho granito se transformou lentissimamente
na humana carne que é a nossa, carne que é não magia material e
biológica, mas surpreendente manifestação de espírito, misteriosa
em sua metamorfose desde feia coisa inerte a potente capacidade
de tudo transformar em sentido, nunca perdeu precisamente o sen-
tido radical da profunda ligação do ser humano à terra, da vida
ao seu substrato humilde, da grandeza do espírito, que tudo pode
como inteligência, ao nada de si, de onde há-de, de alguma forma,
ter vindo.

E é esta relação fundamental, literalmente radical e substancial,
que é a mesma porta por onde a tragédia se pode infiltrar e pela
qual o ser humano se pode perder num abismo de coisa nenhuma.
Não duvidamos de que Vergílio tenha sido atento companheiro da
possibilidade do nada, nada absoluto de si mesmo e de tudo. E
é esta companhia transcendental, esta camaradagem, não apenas

www.lusosofia.net
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Vergílio Ferreira: solidão e tragédia 5

com uma, de qualquer modo mítica morte, mas com o mesmo nada
como possibilidade, que dá a profundidade filosófica e também re-
ligiosa à sua obra.

A grande influência que é exercida sobre a obra de Vergílio não
é a de uma qualquer pessoa, de um qualquer movimento, mas a do
sentido trágico da vida. Nisso acompanha os grandes clássicos,
esses do tempo em que o ser humano não tinha medo de enfrentar
o mais medonho dos camaradas.

Ora, é precisamente esta camaradagem com o nada como pos-
sibilidade que funda verdadeiramente o pensamento filosófico e a
vida religiosa dignos do nome. O mais são narrativas, disfarçadas,
de fugas de seres humanos inteligentes, mas cobardes, perante a
sua possibilidade mais própria. Cobarde é algo que Vergílio ma-
nifestamente não foi. A dureza, mas também a extrema doçura,
do seu pensamento são feitos do mesmo granito matricial que dá
os elementos materiais que sustentam a outrossim imaterial vida
do espírito. A vida é o mel em que termina o pó humilde que se
fez flor, para além de espinhos e de secura e de dilúvios. Tudo
numa serrania, que a gravidade continuamente puxa para baixo e
que o trânsito do que se move incessantemente desgasta, mas que,
teimando, se vai mantendo apontada para o céu, mesmo que saiba
que a gravidade e o movimento tragicamente a vão transformar
numa rasa planura, que já não aponta para coisa alguma, mas onde,
quem sabe, uma abelha ainda se desfaça em mel. A abelha há-de
desaparecer, mas o mel – e a abelha nele –, no que foi, em seu abso-
luto ter sido, esse, nisso, é eterno. E o próprio nada terá saboreado
a doçura do mel. Ambos são «para sempre».

www.lusosofia.net
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6 Américo Pereira

Definição de «trágico»

A totalidade da acção humana é constituída por um movimento
próprio a cada ser humano e a todos os seres humanos. Mesmo no
que tem de passividade, para além de uma passividade absoluta,
que mais não é do que uma mera possibilidade, que nunca se en-
contra na forma da realidade que é a própria humana em acto, o ser
humano é, ainda, drama, pois esta mesma passividade é apenas o
pórtico de passagem, ainda que necessário como tal, para todo e
qualquer acto. Podemos, assim, dizer que o ser humano é drama, é
sempre drama. Mesmo a sua pura possibilidade, coisa metafísica,
enquanto possibilidade de acto, de acção, é possibilidade de drama,
drama possível.

Mas, se o ser humano é sempre drama, nem todo este drama é
na forma trágica. De facto, havido já o drama, e havido numa forma
não trágica, assim é. Mas tal apenas nos diz que a tragédia não é
uma necessidade do e no ser humano. Não é uma necessidade,
mas é uma possibilidade necessária, o que faz da relação entre a
dramaticidade humana e a possibilidade da tragédia algo de muito
mais profundo do que habitualmente se pensa. A tragicidade como
absoluto de possibilidade está presente no que de mais profundo a
condição ontológica humana possui, melhor, é. Deste modo, como
a vetusta tradição helénica pré-clássica e clássica bem percebeu,
a tragédia como possibilidade e como necessária condição pos-
sível da e para a humanidade é um inalienável e indelével trans-
cendental. Não é um destino, é um transcendental. Este sentido de
tragicidade parece-nos estar presente, como autêntico transcenden-
tal da possibilidade da acção, isto é, do drama humano, na obra de
Vergílio Ferreira.

E tal presença quer na realidade humana universal quer na obra
de Vergílio acontece não de forma acidental, episódica, mas de
forma verdadeiramente transcendental, isto é, universal e neces-
sariamente, universal e necessário acompanhante da mesma reali-

www.lusosofia.net
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Vergílio Ferreira: solidão e tragédia 7

dade total, passada, presente e futura do ser humano, quer no sen-
tido kantiano quer no sentido clássico da noção de transcendenta-
lidade. A tragicidade da condição ontológica do movimento agente
humano é, aqui, na obra especialmente em apreço, Manhã sub-
mersa, presença universal e necessária. Não só é condição de pos-
sibilidade da mesma real experiência humana, como acompanha
esta mesma experiência como um todo, irrecusável e irrevogavel-
mente.

Concretizemos: não há possível acto de qualquer ser humano
que não possa acarretar o desencadear de consequências trágicas:
é que cada acto não termina num efeito imediato qualquer, mas
perpetua-se indefinidamente, presente de forma inexorável em tudo
o que dele decorre apenas por ter sido. Cada acto ecoa indefinida-
mente na eternidade da indelebilidade do absoluto de ter sido. Este
sentido ponderosíssimo e poderosíssimo marcou a reflexão trágica
da grande poesia helénica, de Homero a Sófocles, passando por
Hesíodo e Eurípides, encontrando ainda voz fortíssima na reflexão
platónica acerca da acção humana, não como coisa mecanicamente
redutível, mas como preciso drama vivido num palco em que se
joga a mesma salvação cívica e acima de tudo ontológica do ser
humano: assim lemos o seu cuidado feroz com o bem-comum.

É esta possibilidade transcendental do drama trágico no pos-
sível acto de cada momento, assim cairótico para a positividade on-
tológica ou para a negatividade ontológica, isto é, para a salvação
ou para a perdição, que encontramos, por exemplo, na história de
Édipo, gerado, arrastado, crivado e, finalmente, salvo numa se-
quência de actos que começou imediatamente com o sequestro e
violação de Europa por Zeus e, mediatamente, com a mesma vinda
à luz do ser do Eros caótico, portador de toda a possível dramatici-
dade ontológica positiva, mas também de toda a dramaticidade on-
tológica negativa, na forma de isso a que, comum e simplesmente,
podemos chamar «vida».

www.lusosofia.net
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8 Américo Pereira

Ora, é esta mesma dramaticidade ontológica potencialmente
trágica da vida que nos parece transparecer na obra de Vergílio
Ferreira, cuja intuição da presença ontológica nos parece manifes-
tar sempre, no que lemos, esta mesma ambivalência – que não am-
biguidade, termo que detestamos – de uma presença que se desdo-
bra, mas unitariamente, numa graça ontológica pura de uma dádiva
de ser e de vida, esplendorosos, mas também, numa outra dádiva de
uma outra presença transcendental, isto é, relembramos, universal
e necessária, da marca da negatividade ontológica possível como
correlato ontológico de referência de tudo o que vem ao ser, no que
nos faz lembrar o pré-socrático Anaximandro.

É como se se dissesse que, para Vergílio, todo o absoluto de
positividade que se manifesta em cada glorioso instante de vida
e ser traz consigo, fazendo parte integrante de seu mesmo acto, a
presença da possibilidade de não ser, do seu próprio não-ser e do
não-ser de tudo.

Tal intuição, embora possa parecer, a uma primeira, apressada,
impressão, negativista, não o é; bem pelo contrário: é apenas por
meio desta visão dupla do ser havido e do não-ser seu correlato
necessário que isso que vem ao ser pode ganhar a sua verdadeira
ponderação ontológica, precisamente como o único absoluto que
é, “rodeado de não-ser por todos os lados”, se assim se pode dizer,
neste «topos» em que a mesma linguagem tem de necessariamente
falhar quando se abordam temas que são o limite mesmo da pos-
sível inteligibilidade.

Mas, se assim é, trata-se do retomar da velha intuição agos-
tiniana da realidade única do presente, em que tudo se encontra,
único lugar lógico absoluto em que se pode encontrar a memória
do passado, na sua forma de retoma actual presente; em que se pode
procurar pesquisar o futuro como pura possibilidade, mas somente
como presença protensa; em que, mesmo para o mais fervoroso
dos crentes, o próprio Deus se pode manifestar, também ele, como
absoluto, também ele como que “rodeado de nada por todos os la-

www.lusosofia.net
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Vergílio Ferreira: solidão e tragédia 9

dos”; em que a relação, sendo sempre essencial e substancialmente
dramática, pode sempre ser trágica, não apenas com as coisas e seu
mundo, e com os outros seres humanos, mas com o próprio Deus.

Não se trata da pré-definição de um qualquer destino, mas da
presença da mesma realidade de uma infinitude de possibilidades,
coincidente infinitude com a mesma possibilidade de vida ou com
a vida como possibilidade. Vida em que, nada podendo haver de
pré-definido, dado que a mesma infinitude real de possibilidades
tal impede, perante o ser humano se abre um constante abismo de
indefinição, que a si compete activamente definir, sob pena de, não
definindo, não se definindo, imediatamente deixar de ser. Mas tam-
bém está sempre presente o risco de colher nada mais do que tragé-
dia na e pela escolha definitória feita. E mais nada e mais ninguém
pode substituir cada ser humano neste onto-poiético papel.

É aqui que toda a dramaticidade ontológica e onto-auto-fun-
dante se joga e é neste cadinho de radical poesia, dolorosa e angus-
tiada auto-poesia de si próprio que iremos encontrar a figura central
de Manhã submersa.

Nada desta narrativa nos parece fazer sentido sem esta refe-
rência onto-poiética fundante, sem perceber que a história paradig-
mática que nela se narra transcende a mera anedoticidade histórica,
narrando, outrossim, a mesma condição trágica do ser humano situ-
ado. Mas que esta situação seja dada na mítica paisagem helénica,
habitada por olimpianos e seus humanos joguetes, ou na paisagem
das Beiras interiores desta nossa terra, o que interessa é o labor in-
terior, espiritual, de uma carne que cresce em escolha e dor, que
se sabe finita, mas que procura uma qualquer maneira de transcen-
der esta mesma finitude, saboreando cada instante e fazendo cada
dolorosa escolha como se fosse concomitantemente a primeira e
a última, algo que ninguém, à parte o nosso pequeno seminarista,
parece ter percebido, limitando-se quem assim não percebe a so-

www.lusosofia.net
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10 Américo Pereira

breviver cadavericamente em vida, para invocar a intuição de Fer-
nandoPessoa.1

A auroral ou matutina submersão e a sua
tragicidade possível

Na relação de António dos Santos Lopes com a realidade, em seu
sentido mais pleno, pondo de parte toda a ganga psicológica e
outras menores, descendo até à profundidade ontológica em que
o mesmo drama vital humano se joga, transparece uma angústia
fundamental, que é manifestação de uma inultrapassável solidão,
solidão ontológica de alguém que se sabe único, alguém cujo mes-
mo drama auto-criador não pode ser hetero-adjudicado, isto é, as-
sumido por outro, qualquer seja, alguém que se sabe relativo a
uma série de poderes que podem cercear quer a potência ontológica
autónoma de auto-criação quer a mesma capacidade de assunção de
tal irredutível criação, quer dizer, que podem comprometer tragica-
mente a liberdade ontológica da sua pessoa. O que se passa nesta
narrativa está ao nível de uma liberdade ontológica, de que outras
eventuais formas mais superficiais – política, religiosa, etc. – de-
pendem.

Como em Édipo, os diferentes episódios de relação política,
seja com as outras pessoas presentes no horizonte da imanência
mundana seja com o próprio divino, como que acabam por ser irrel-
evantes em sua mesma substância histórico-anedótica. A narrativa
interessa apenas verdadeiramente no que diz respeito ao drama in-
terior de António e à sua possível tragédia. O mais tem a densidade
da pluralidade factual histórica que acaba genericamente por mor-

1 PESSOA Fernando, Mensagem, poema «D. Sebastião, Rei de Portugal»,
Lisboa, Ática, 1979, p. 42.

www.lusosofia.net
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Vergílio Ferreira: solidão e tragédia 11

rer para uma memória fundamental, não deixando sequer qualquer
monumento.

Fundamental é o sentido do drama interior que, mais do que
estar em António ou habitar António, é António. António é este
drama. E só este drama verdadeiramente interessa à única reali-
dade que aqui se joga, que aqui se experimenta, e o faz paradig-
maticamente, porque este António é qualquer um de nós, não é
apenas um seminarista beirão, não é apenas um ser situado, mas
é a mesma essência e substância humana auto-poiética em drama
incarnado e incarnado em sensível carne, carne que rejubila, mas
que também dói e sofre, e apenas guarda em sua memória, que é
uma outra forma de carne, aliás a única que perdura, a única que
escapa ao literal sarcófago nosso de cada dia, o júbilo e a dor e o
sofrimento, em sua mesma essência espiritual.

Assim, qualquer forma de redução da experiência relatada nesta
nem sempre lúgubre manhã a algo de parcial, por exemplo, sexual,
psicológico, sociológico, ideológico, etc., passa ao lado do relato
que neste texto se faz não apenas nem fundamentalmente de um
ser humano situado que experimenta o seu drama, mas da mesma
humanidade, consubstanciada e essencialmente patente neste ser
humano muito próprio, bebendo o cálice de si própria enquanto
drama incarnado, sempre passível de ser engolido pela tragédia.

Mas não há tragédia sem que haja uma qualquer morte?
É certo, não faz qualquer sentido falar de trágico sem que algo

de absolutamente irrecuperável do ponto de vista ontológico es-
teja em causa. A tragédia é sempre ontologicamente situada. Mas
António não morre nesta narrativa; onde está, então, a tragédia?

A tragédia situa-se transcendentalmente como possibilidade do
drama da vida de António na relação, na forma de possibilidade de
perda da sua liberdade, entendida esta como sua real capacidade de
auto-criação.

Toda a relação é, nesta obra, vista a partir da possibilidade
da liberdade ontológica, auto-poética, de António. Todas as out-

www.lusosofia.net
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12 Américo Pereira

ras figuras que habitam a obra mais não são do que referências
relacionais dramáticas no que à liberdade diz respeito: a mãe e
restante família, a miserável protectora, os diferentes elementos da
família desta, criadagem incluída, os padres do Seminário, os cole-
gas seminaristas, o povo em geral; mas também toda a parafrenália
política de regras e costumes, ordens e proibições, incentivos e cas-
tigos, etc. Por fim, o próprio Deus assume o papel que lhe cor-
responde, como em Job, de supremo garante da liberdade ou de
absoluto ausente, se a liberdade for gorada.

Como em Job, e assumimos o paralelismo e a grandeza que
confere à obra de Vergílio, na narrativa acerca do drama de An-
tónio, tudo converge para uma única grande questão, a de saber
da grandeza ontológica do ser do ente que está em drama. E ape-
nas o mesmo drama incarnado pelo ente assim posto à prova pode
responder. Bem pode António esperar que alguém que não ele
próprio lhe forneça a resposta para tal questão: todo o questionar
que se dirigir para o exterior receberá respostas inúteis, pois a
definição ontológica própria sua apenas a si compete.

Não há mãe, pai, protectora, guia espiritual ou paralelo colega
que possa responder em drama ao drama da definição ontológica
activa da liberdade própria de cada ser humano. Mais, como em
Job, nem o próprio Deus pode responder. Repetimos, nem o pró-
prio Deus pode responder, pois a resposta apenas compete ao mes-
mo ser em drama. Mas esta resposta pode, em cada momento em
que é dada, proporcionar uma tragédia.

E é esta condição transcendental fundamental que aqui está em
causa e que está presente em toda esta narrativa: a auto-definição
dramática implica sempre a possibilidade da perdição ontológica.

Logicamente, implica também a possibilidade da salvação, mas
esta não incomoda, pelo contrário, e o sentido trágico não nasce
propriamente desta outra possibilidade correlata da auto-definição.
Nasce apenas e só da possibilidade da perda radical, da morte, em
seu sentido mais vasto, que coincide precisamente com a morte

www.lusosofia.net
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Vergílio Ferreira: solidão e tragédia 13

como perda total de sentido. Morte espiritual, coisa que a morte
sempre é, pois, se o espírito não morresse, não haveria verdadeira
morte.

O drama de António não é, pois, um drama sexual ou reli-
gioso em entendimento estrito da noção, nem um drama político-
crático comum, nem um drama de ressentido cobarde de estilo
nietzscheano ou outro de semelhante vário recorte, mas o drama
do mesmo ser humano, nele recortado pessoalmente, da mesma
criação de si próprio posta como necessidade transcendental de
necessária autonomia ou de necessária morte, segundo o «logos»,
se tal autonomia falhar.

A constante atrição anti-heteronómica de António não é, as-
sim, fruto de uma qualquer forma de reacção menor contra poderes,
também menores, de pequenos tiranos empenhados em lhe infer-
nizar a jovem existência, mas é, antes, a sua acção, incoativamente
reactiva, ganhando, já mais tarde, cada vez mais pura actividade,
contra tudo o que percebia estar a matar a sua possibilidade de
auto-criação.

É, assim, na relação – coisa política por essência e substância
próprias – que se joga o drama da auto-criação ontológica do ser
humano, procurando encontrar ontológico lugar para si próprio, lu-
gar que tem de ser posto ou mesmo imposto, quando tal é necessá-
rio, nessa mesma relação, perante as coisas, o mundo das coisas, o
mundo dos seres humanos e mesmo o trans-mundo de Deus.

Deste modo, neste fundo onto-político da universal relação hu-
mana, toda a vida de cada um destes protagonistas, e, neste sen-
tido, todos os personagens da narrativa são tão protagonistas de
suas mesmas vidas, em semelhante drama, quanto António o é
na sua, é uma luta agónica e angustiada, procura incessante de
romper com uma limitação ontológica relacional, impassível de
ser vencida, mas passível de ser integrada no mesmo drama pes-
soal, como forma correlativa externa essencial a esse mesmo drama
próprio. Esta integração é a cidade, realidade que nunca vemos

www.lusosofia.net
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14 Américo Pereira

emergir nesta narrativa: verdadeiramente submersa nesta manhã
está a cidade, a inexistente cidade.

O mundo relacional de António é um não-mundo, em que reina
a irrelação inter-humana, inter-pessoal. Há, nesta narrativa, uma
constante agonia pré-trágica que se deve à impossibilidade de par-
tilhar, na forma do sentido, de um «logos» comum, dependente de
uma qualquer experiência semelhante, ânsia, dor, sofrimento, mas
também alegria: no fundo, o que constitui o cerne semântico da
mesma existência humana.

Para que a tragédia se consume, apenas falta António eliminar-
se. No entanto, esta impossibilidade de partilha mínima de sen-
tido, esta ausência de relação política profunda leva a que o jovem
seminarista viva em angústia, uma angústia de base ontológico-
semântica, que coincide com a mesma situação ontológica do abso-
luto de seu ser, cuja grandeza entrevê, mas que não vê reconhecida
por mais pessoa alguma.

A pequenez ontológica que lhe lançam em rosto menoriza-o
perante a ameaça infinita do nada que também pressente. Neste
âmbito e profundidade ontológicos, que são os de Job, António só
poderia contar com o auxílio de Deus. Mas tal possível auxílio
extremo parece não surgir, pois o Deus cuja imagem idolátrica lhe
foi oferecida desde sempre não permite partilha espiritual. O Deus
mítico que venera não lhe pode servir de auxílio, porque, esse, não
é, em absoluto.

Conclusão

Politicamente irrelacionado e irrelacionável, isolado ontologica-
mente, como todos nós, abandonado à sua angústia e agonia, An-
tónio acaba por perder a batalha da liberdade fundamental. Se bem

www.lusosofia.net
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Vergílio Ferreira: solidão e tragédia 15

que se liberte exteriormente da prisão do seminário, a questão fun-
damental do sentido da mesma agonia não se resolve, não a resolve.

A liberdade perde-se como acto ontopoiético e, com a morte
desta liberdade, o mesmo Deus nele morre também, como teria
morrido em Job, se este não tivesse ganho a batalha do absoluto da
liberdade.

Assim sendo, este drama tem dois fins concomitantes, no que
ao trágico diz respeito. Por um lado, há a morte da liberdade
ontológica fundamental e, com ela, do próprio Deus mitificado
por uma cultura complacente com uma vida sem profundidade on-
tológica e espiritual. Por outro, o drama, com a sua agonia e
angústia, agora irresolúveis, permanece; a vida arrasta-se, mas a
oportunidade de afirmação de si próprio como um dramático po-
ema narrativo, auto-narrativo, verdadeiramente livre, perdeu-se e
perdeu-se porque, independentemente do condicionamento, a afir-
mação do ser humano livre deve ser um sim ou um não claros,
absolutos, dados no momento preciso, absoluto drama onto-auto-
poiético, «kairos» próprio do ser humano.

www.lusosofia.net


	Introdução
	Definição de «trágico»
	A auroral ou matutina submersão e a sua tragicidade possível
	Conclusão

