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Introdu�c�ao

Interfaces da busca da miss�ao e os

caminhos ao messianismo no contexto

ib�erico e eslavo

No seu livro Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism
and After, dedicado �as representa�c�oes do messianismo e suas implica�c�oes
na cultura russa e sovi�etica, Peter J. S. Duncan de�ne o messianismo
como uma proposta ou uma cren�ca em que um grupo ter�a sido, de
algum modo, escolhido para um prop�osito. Intimamente associado a
esta ideia �e a vis�ao de que o sofrimento suportado pelo grupo conduzir�a,
de alguma forma, para a reden�c�ao do pr�oprio grupo e, possivelmente, de
toda a humanidade1. Partindo desta de�ni�c�ao o presente livro procura
oferecer aos leitores abordagens abrangentes e interdisciplinares acerca
do messianismo, sobre o car�acter e a dimens�oes destes �prop�ositos�, tanto
dos grupos, como dos indiv��duos, e de que forma de�nem e determinam
os seus percursos colectivos (nacionais) e individuais, apresentando as
condi�c�oes que, no caminho pela busca de uma miss�ao, podiam ou n�ao
liderar as atitudes e os projetos messi�anicos.

1 Ver. Peter J. S. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Com-
munism and After, London, Routledge 2000, p. 1 (�the proposition or belief that a
given group is in some way chosen for a purpose. Closely linked to this is the view
that the great su�ering endured by the group will lead somehow to the redemption
of the group itself and possibly of all humanity.� (tradu�c�ao de Beata Cieszynska).
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8 Fabio Mario da Silva, Beata Cieszynska

Procurar dimens�oes ib�ericas e eslavas dos estudos sobre a miss�ao e
o messianismo e seus objetos, signi�ca tentar responder uma vez mais �a
urg�encia da Europa contempor�anea de aproximar os seus pontos opostos
atrav�es da constru�c�ao de pontes enquadrada na �area disciplinar �Estu-
dos Ibero-eslavos�. Trata-se de iniciativas que em Portugal, no resto
da Europa e mundialmente, t�em sido promovidas, sobretudo desde os
in��cios do s�eculo XXI, por um conjunto de institui�c�oes impulsionadas a
partir do CLEPUL5, Grupo de investiga�c�ao direcionado para o estudo
da �Interculturalidade Ibero-eslava� do Centro de Literaturas e Cultu-
ras Lus�ofonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.

O CLEPUL5, entre outros objetivos, anela desenvolver esta disci-
plina em colabora�c�ao com uma vasta rede de investigadores e em parce-
ria com v�arias institui�c�oes nacionais e internacionais, estando entre elas
a Associa�c�ao Internacional de Estudos Ibero-Eslavos � CompaRes e a
Comiss�ao para os Estudos Comparatistas Ibero-eslavos do Comit�e Inter-
nacional dos Eslavistas � CISCR-ICS. A caminho da mencionada apro-
xima�c�ao ibero-eslava o CLEPUL5 promove debates, confer�encias e con-
gressos, tendo como atividade central a anual �Semana de Interc�ambio
Cultural Ibero-Eslavo na Universidade de Lisboa�, com o evento princi-
pal de confer�encias internacionais da s�erie: �Culturas ib�ericas e eslavas
em Interc�ambio e compara�c�ao�.

Ao longo destas iniciativas, este conjunto de institui�c�oes inspira ino-
va�c�ao metodol�ogica e pr�atica, e busca especi�cidades da �area desenvol-
vida em duas s�eries editoriais: a primeira, �Biblioteca Ibero-Eslava� em
portugu�es, que se dirige ao p�ublico lus�ofono, seguindo v�arias linhas de
interesse: estudos, manuais, tradu�c�oes diretas das literaturas eslavas, an-
tologias tem�aticas, etc. A segunda, dirigida ao p�ublico internacional, �e
uma cole�c�ao em ingl�es intitulada Iberian-Slavonic Library. Os volumes
desta �ultima cole�c�ao re�unem artigos cient���cos de autores de renome
na comunidade acad�emica nacional e internacional, e incluem propostas
de desenvolvimento de m�etodos de avalia�c�ao e de aplica�c�ao da teoria
e pr�aticas na ar�ea de Estudos Ibero-eslavos, e particularmente na sua
vertente luso-eslava. Nesta linha, situa-se, igualmente, o anu�ario Ibero-

www.clepul.eu
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-Slavica pensado como uma plataforma de estudos ibero-eslavos editado
anualmente2.

Os estudos reunidos neste volume abordam, numa perspetiva ibero-
-eslava, temas diversos sobre a miss�ao e o messianismo, tanto na pers-
petiva religiosa, como pol��tica e socio-cultural3. Estes textos resultam
de uma seleta das propostas metodol�ogicas do debate sobre os caminhos
que as referidas culturas ib�ericas e eslavas percorrem na busca da sua
miss�ao individual e coletiva e nos modos de estas lidarem com os messia-
nismos. Um importante passo neste debate ibero-eslavo promovido pelo
CLEPUL 5, CompaRes e CISCR_ICS foi a 8a Confer�encia Interna-
cional da mencionada s�erie anual, que decorreu entre os dias 13 e 15 de
maio de 2014, dedicada �as interroga�c�oes sobre os caminhos �Da Miss�ao
ao Messianismo(?)� . Nesta confer�encia internacional apresentaram-se
diversi�cadas abordagens no �ambito ib�erico e eslavo sobre a miss�ao e
o messianismo, promovendo-se um debate intercultural atrav�es da sua
contextualiza�c�ao hist�orica, conceptual e iconogr�a�ca, at�e �a contempora-
neidade, assente essencialmente em metodologias cruzadas.

O ensaio de abertura �e do cr��tico Miguel Real que retoma, de ma-
neira �los�o�ca, did�atica e concisa, a rela�c�ao do messianismo e do mito
portugu�es do sebastianismo, esmiu�cando as correspond�encias hist�oricas
em volta deste mito nacional, com uma nova proposta metodol�ogica da
�alucina�c�ao como a verdade mental�, sendo diferenciada da ilus�ao4.

Por seu turno, Aldinida Medeiros tamb�em analisa outra narrativa
com as conota�c�oes sebastianistas, agora do contexto brasileiro, o Ro-

2 IberoSlavica, A Yearbook of CompaRes, CLEPUL5 and CISCR-ICS , Redactor-
-in-Chief Cieszynska, Beata Elzbieta

3 V�e-se, por exemplo, os v�arios estudos nas seguintes monogra�as: Jos�e Edu-
ardo Franco, Teresa Pinheiro e Beata Cieszynska (Eds.), Europa de Leste e Portugal:
Realidades, Rela�c�oes e Representa�c�oes, Lisboa, Esfera do Caos, 2010; Teresa Pi-
nheiro, Beata Cieszynska, Jos�e Eduardo Franco (Eds.), Peripheral Identities. Iberia
and Eastern Europe between the dictatorial past and the European Pre-
sent, Glasgow-Lisbon-Warsaw, Pearlbboks, 2011; Beata Cieszynska, �Ideas of Eu-
rope between Sebastianism and Sarmatism: A Comparative Perspective� in Teresa
Pinheiro, Beata Cieszynska, Jos�e Eduardo Franco (Eds.), Ideas of | for Europe. An
interdisciplinary Approach to European Identity, Berlin, Peter Lang Editor, 2012.

4 O artigo apresenta uma amostra metodol�ogica proveniente do mais recente livro
deste pensador Nova Teoria do Sebastianismo, Lisboa, Publica�c�oes D. Quixote, 2014.

www.lusoso�a.net
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10 Fabio Mario da Silva, Beata Cieszynska

mance da Pedra do reino e o pr��ncipe do sangue do vai-e-volta, obra
essa que retoma v�arios aspectos do mundo ib�erico medieval, apontando
o vi�es da tem�atica sebastianista.

Ana Lu��sa Vilela trata da miragem ideol�ogica da cat�astrofe redentora
na narrativa A Cat�astrofe de E�ca de Queir�os, compreendendo que a
orienta�c�ao ideol�ogica de tal narrativa � entre o m��tico, o parod��stico e o
liter�ario � parece ter foros de anti-messianismo.

J�a, Anamarija Marinovi�c salienta o papel e a miss�ao da S�ervia na Pri-
meira Guerra Mundial, re�etindo sobre a identidade nacional e as repre-
senta�c�oes dos s�ervios no mundo. Importa sublinhar, que a autora, sendo
uma s�ervia de origem, apresenta esfor�cos para mostrar, para al�em do
seu ponto de vista de�nitivamente a�rmativo, uma revis�ao das an�alises
hist�oricas deste assunto controverso.

Tamb�em do contexto eslavo Anna Kalewska vai descrever o per�l
e a�c�oes de Edith Stein, �l�osofa judia, pedagoga crist�a, religiosa, m�artir
no holocausto em Auschwitz, canonizada por Jo�ao Paulo II em Roma a
11 de outubro de 1998. Comprometida �a busca da Verdade, esta pensa-
dora percorreu um longo caminho espiritual do juda��smo, passando pelo
ate��smo, at�e �a fenomenologia e ao cristianismo carmelitano, partilhando
por um lado o destino de mulheres no mundo universit�ario do seu tempo,
e por outro, o destino do seu povo judio � o mart��rio.

Gabriel Borowski, por outro lado, vai explorar a re�ex�ao tradut�oria
de Walter Benjamin no pensamento te�orico do �l�osofo brasileiro Haroldo
de Campos. Ao mostrar o processo de transi�c�ao do messianismo tra-
dut�orio �a miss�ao tradutol�ogica, atrav�es de uma leitura de textos cr��ticos
ilustrativos para a forma�c�ao do paradigma transcriativo, o autor usa
como termo operativo o conceito de �desbabelizar Babel�.

J�a Isabel Lousada e Ana J�udice Rosa abordam o intuito messi�anico
do Di�ario de Anne Frank, discuss�ao feita a partir de teorias sobre a
escrita autobigr�a�ca, repensando, a partir deste tr�agico acontecimento
hist�orico na vida de Anne, a constru�c�ao de um futuro mais humanizado.

Martinho Soares, numa interessante abordagem luso-polaca, analisa
O Serm�ao do Beato Estanislau Kostka, da autoria do Padre Ant�onio
Vieira, demonstrando que este serm�ao exalta uma misti�ca�c�ao messi�ani-
ca e prof�etica de uma �gura hist�orica, S. Estanislau Kostka, patrono da
Pol�onia e o primeiro santo jesu��ta, �gura essa apresentada por Viei-

www.clepul.eu
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ra como o defensor messi�anico da Pol�onia e do Cristianismo. A inter-
preta�c�ao de Vieira surge no contexto, pertinente para a Europa de ent�ao,
da grande vit�oria sobre os Otomanos de Chocim (1673) e a elei�c�ao do
vitorioso Jo�ao III Sobieski ao trono polaco.

Segue-se um ensaio do Padre N�elio Pita, que de maneira minuciosa
constr�oi o per�l de Etty Hillesum, jovem judia de descend�encia russa,
atrav�es da leitura do seu di�ario. A an�alise contextualizada das comoven-
tes auto-an�alises desta �sonhadora do tempo do holocausto na Holanda�,
torna-se num testemunho in�edito de um indiv��duo sens��vel em busca da
espiritualidade na realidade �ultima da cat�astrofe coletiva.

Paulo Guerreiro aborda a �gura do navegador Crist�ov�ao de Men-
don�ca, a quem se atribui a descoberta da Austr�alia, repensando a miss�ao
portuguesa ultramarina.

Rui Rego tamb�em vai trabalhar com outra �gura do cen�ario por-
tugu�es, Agostinho da Silva, buscando aproximar a miss�ao e o messia-
nismo como constituintes, nas considera�c�oes de Agostinho da Silva, para
uma proposta de re�ex�ao existencial, isto �e, um certo modo de pensar
o mundo no qual a prioridade �e o da realiza�c�ao da liberdade.

Tania Pego tra�ca, no seu ensaio sobre a �gura Jo�ao Henrique Wil-
kens, militar portugu�es a prestar servi�co na regi�ao onde se desenrolou
a a�c�ao, e da sua obra, o poema heroico-religioso Muhuraida, um re-
trato desse tempo, quando as for�cas laicas e as religiosas disputavam a
cust�odia dos ��ndios.

Por �m, numa abordagem bastante interessante, Teresa Fernandes
Swiatkiewicz re�ete qual seria a miss�ao dos poetas polacos do p�os-guer-
ra, Czes law Mi losz, Tadeusz R�o
zewicz, Zbigniew Herbert e Wis lawa
Szymborska. Estes sobreviventes da cat�astrofe e herdeiros da desilus�ao
abra�cam a miss�ao de �escrever poesia depois de Auschwitz� (Theodore
Adorno).

Em suma, os textos aqui reunidos, representando alguns exemplos
dos mundos ib�erico e ibero-americano, bem como dos pa��ses e culturas
eslavas, d�ao-nos uma amostra de t�ao prof��cuo pode ser o debate em
torno destes conceitos de miss�ao e messianismo.

www.lusoso�a.net
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12 Fabio Mario da Silva, Beata Cieszynska

Ao reunir estes textos os editores deste volume da S�erie Biblioteca
Ibero-Eslava acreditam oferecer aos leitores uma estimulante monogra�a
na �area do comparativismo ibero-eslavo.

Fabio Mario da Silva
Beata Cieszynska

www.clepul.eu
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O Sebastianismo �

O Messianismo Portugu�es

Miguel Real
Centro de Literaturas e Culturas Lus�ofonas e Europeias da Faculdade

de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

�A alucina�c�ao �e o operador natural da evid�encia� (Fernando Gil, Tra-
tado da Evid�encia, 1996), o que signi�ca que, por um acto da alucina�c�ao
mental, o sentido da narrativa sebastianista se torna verdadeiro em to-
das as circunst�ancias, mesmo quando o real concreto, hist�orico, factual e
sens��vel lhe resiste, negando-o conjunturalmente. A alucina�c�ao �e a pos-
tula�c�ao de uma �posi�c�ao de exist�encia� evidente por si pr�opria, sem se
ter constitu��do como objecto da intui�c�ao sens��vel, como se a consci�encia
divisasse algo de um modo s�olido, verdadeiro (a olhos e mentes alheias,
n�ao existente ou n�ao verdadeiro).

Neste sentido, a alucina�c�ao, diferentemente da ilus�ao, na qual persis-
tem d�uvidas relativas �a �posi�c�ao de exist�encia�, estatui-se como motor da
�profecia� e fundamento categ�orico da cren�ca n�ao provada e n�ao experi-
mentada pela intui�c�ao sens��vel. O mito sebastianista, como tentaremos
demonstrar, reside num processo alucinat�orio da consci�encia de alguns
portugueses (posteriormente elevado a parte integrante da hist�oria colec-
tiva de Portugal), sobretudo dos seus principais criadores e seguidores no
s�eculo XVII [nomeadamente, D. Jo�ao de Castro (neto), frei Sebasti�ao de
Paiva e padre Ant�onio Vieira], face a condi�c�oes sociais e pol��ticas total-
mente adversas (decapita�c�ao da quase totalidade da nobreza; morte ou
desaparecimento do rei; perda da independ�encia; humilha�c�ao patri�otica
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14 Miguel Real

pela passagem do Imp�erio para m�aos castelhanas), reunindo ou cruzando
tr�es mitos pr�e-existentes � o mito celta do rei Artur; o mito milenarista
crist�ao do abade Joaquim de Fiori e os mitos d'O Encoberto e do Quinto
Imp�erio registados nas Trovas de Bandarra.

O mito sebastianista, como processo alucinat�orio, instaurador de
uma verdade auto-referente, base da narrativa m��tica sobre el-rei D. Se-
basti�ao, opera a suspens�ao do tempo hist�orico cronol�ogico, ou desquali�-
ca-o ontologicamente como tempo fraco ou de decad�encia (o real sens��vel
dado �a percep�c�ao e �a compreens�ao da raz�ao), substituindo-o por um
tempo m��tico, meta e trans-hist�orico, que a todo o momento pode ritual-
mente ser activado, simbolizado na inscri�c�ao acr�onica com que Fernando
Pessoa encerra o livro Mensagem: � �E a Hora!�.

Por�em, como alucina�c�ao mental e, posteriormente, como narrativa
m��tica, o sebastianismo n�ao corresponde a uma total falsidade, como
pensava Ant�onio S�ergio. De outro modo, estatui-se como uma cria�c�ao
colectiva, on��rica (sonho diurno, �imaginal�, no dizer de Jos�e Marinho),
delirante, enquanto resultado de uma alucina�c�ao inicial, correspondente
a um profundo mal-estar dos portugueses que n�ao encontram explica�c�ao
racional (justi�ca�c�ao argumentativa l�ogica, objectiva e necess�aria) para
o permanente estado econ�omico de fal�encia e de insucesso social a que
as elites pol��ticas t�em conduzido Portugal desde o s�eculo XVII, pro-
jectando esta explica�c�ao, de um modo alucinat�orio e delirante, para a
ordem da Provid�encia divina e do messianismo, isto �e, para a esfera
do sagrado. O mito sebastianista pode n�ao ser verdadeiro, ou n�ao cor-
responder �a verdade hist�orica, mas o sentimento colectivo que o funda,
esse, �e genu��no.

Neste sentido, o sebastianismo, como o de�ne magistralmente Eduar-
do Louren�co, constitui o �m�aximo de exist�encia irrealista� de Portugal,
mas tamb�em �o m�aximo de coincid�encia com o nosso ser profundo�, j�a
que representa �a consci�encia delirada de uma fraqueza nacional, de uma
car�encia, e essa car�encia �e real� (O Labirinto da Saudade, 1978, p. 24).
Num outro ponto de vista, o da sociologia p�os-moderna, Boaventura
de Sousa Santos considera o mito sebastianista verdadeira express�ao de
uma profunda car�encia de conhecimento cient���co e �los�o�co em Por-
tugal, substitu��da por ideias gerais tradicionais e preconceituosas (os
mitos), �mecanismo de compensa�c�ao do d�e�ce de realidades, t��pico de

www.clepul.eu
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O Sebastianismo � O Messianismo Portugu�es 15

elites culturais restritas, fechadas (e marginalizadas) no brilho das suas
ideias� (Pela m�ao de Alice, 9.a ed., 2013, p. 59).

Assim, ainda que discurso alucinado, o sebastianismo, enquanto nar-
rativa m��tica, como a�rma com denodada insist�encia Ant�onio Quadros,
constitui-se como um dos veios nervosos mais profundos e representati-
vos da cultura portuguesa. Do mesmo modo, Fernando Pessoa considera
o sebastianismo o �unico mito verdadeiramente portugu�es, que cultural-
mente singulariza Portugal.

Os mitos conservam a mais long��nqua e profunda mem�oria cultu-
ral dos povos. O mito sebastianista tem sido pouco estudado e, n�ao
raro, desprezado pela elite cultural portuguesa, permanecendo para esta
v�alida a consigna de Agostinho de Macedo, registada h�a cerca de duzen-
tos anos, de que o sebastianismo nos envergonha como povo civilizado
da Europa. No entanto, espantosamente, o mito sebastianista, indepen-
dentemente do ju��zo positivo ou negativo que sobre ele se fa�ca, cons-
titui um dos pontos de refer�encia culturais mais vinculativos da nossa
identidade nacional, merecendo ser estudado sem preconceitos esot�ericos
ou sociol�ogicos. Ali�as, como intentamos evidenciar, s�o se compreender�a
verdadeiramente o mito sebastianista quando se cruzarem num quadro
conceptual unit�ario e coerente os estudos sobre o imagin�ario simb�olico
e os estudos cient���cos de car�acter sociol�ogico, n�ao sobrevalorizando um
em detrimento do outro. �E for�coso que os cientistas sociais se abram
sem preconceito �as perspectivas m��ticas e ocultistas, considerando que
os mitos existem e valem por si no quadro categorial do imagin�ario po-
pular, estatuindo-os como relevantes por si mesmos, e n�ao como meros
estados compensat�orios e transit�orios da esfera da ac�c�ao econ�omica e
social. �E for�coso considerar o mito sebastianista um activo cultural, um
existente hist�orico, gerado pela consci�encia popular, e n�ao uma mat�eria
supersticiosa criada por um povo ignorante e rude que a ci�encia social,
despertada, jogaria para o s�ot�ao das velharias sem pr�estimo nem valor,
posi�c�ao que tem sido, lamentavelmente, a dos soci�ologos e historiadores
do �nal do s�eculo XX. Do mesmo modo, �e for�coso que os pensadores gra-
ti�cados pela via ocultista n�ao desvalorizem de um modo t�ao negativo
os resultados das ci�encias sociais, como o fez Ant�onio Quadros, conside-
rando o �positivismo� um valor hermen�eutico excessivamente limitado
e, portanto, falso nos seus fundamentos.
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Deste modo, o sebastianismo consiste na cria�c�ao, consolida�c�ao e cris-
taliza�c�ao mental de uma alucina�c�ao fantasm�atica primordial (desejo de
n�ao se acreditar na morte de D. Sebasti�ao em Alc�acer Quibir; desejo
do regresso pac���co ao solo p�atrio da nobreza de Portugal presa em
Marrocos; desejo de restaura�c�ao da independ�encia de Portugal, agra-
vada pela humilha�c�ao hist�orica sofrida pelos portugueses entre 1578 e
1640 quando se constatou o diminuto papel nacional e internacional de
Portugal submetido a Espanha comparado com o seu antigo esplendor
hist�orico, entre 1415 e 1578), que evidencia a necessidade de se acreditar
que, contra todas as di�culdades, mesmo contra supremas di�culdades,
�e (ainda) poss��vel resistir, agir e ser feliz, n�ao hoje, imediatamente, mas
no futuro. �E a vertente positiva do sebastianismo.

Assim, a cren�ca sebastianista tornou-se a �ultima esperan�ca do por-
tugu�es � contra ou paralelamente �as elites reinantes, o sebastianismo
aposta num recome�co, reconstruindo a vida bloqueada pelas pol��ticas
do Estado, acreditando que o futuro pode repetir o passado long��nquo
e a actual popula�c�ao ou os seus �lhos (ainda) podem ser felizes.

O sebastianismo consiste num processo mental alucinat�orio (uma
alucina�c�ao, um del��rio) que suspende o tempo hist�orico factual, substi-
tuindo-o por um tempo m��tico consubstanciado na �gura imag�etica ou
fantasm�atica de um ser providencial, de natureza messi�anica, regenera-
dor da sociedade portuguesa como um todo (e cada portugu�es indivi-
dualmente) num reino de paz, justi�ca e igualdade, repondo, com nova
face, a representa�c�ao mental da viv�encia dos tempos gloriosos dos 150
anos de constru�c�ao do Imp�erio.

No sebastianismo, porque narrativa m��tica, o tempo criado pela re-
presenta�c�ao da consci�encia torna-se superior, transcendente e determi-
nante face �as representa�c�oes emp��ricas, reais, de natureza cronol�ogica,
dominando estas, recriando, de um modo intemporal e metaf��sico, a �-
gura espectral ou fantasm�atica (a alucina�c�ao) de uma antiga imagem
hist�orica (D. Sebasti�ao), cristalizada em v�espera de 4 de Agosto de
1578 (batalha de Alc�acer Quibir), s��ntese-resumo da hist�oria de Portu-
gal, considerando-a historicamente redentora, a qual, ainda que falhada
mortalmente em 1578, bem como as suas potencialidades faustosas (a
reconstru�c�ao da pureza dominadora e gloriosa do Imp�erio, substitu��da
desde D. Jo�ao III por um emp�orio comercial), operar�a no futuro um
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retorno (�m da suspens�ao do tempo m��tico, revela�c�ao d'O Encoberto) �a
primitiva e orgulhosa idade de ouro dos portugueses como criadores de
um vasto Imp�erio (o Quinto Imp�erio).

Porque resposta alucinat�oria, em modos de del��rio (de sonho diurno)
a uma profund��ssima ferida hist�orica, o processo hist�orico corresponde
�a suspens�ao m��tica do tempo, isto �e, de 1578 �a actualidade, �e conside-
rado, n�ao vazio, muito menos irreal, mas ontologicamente degradado ou
decadente: �e um tempo, n�ao de cria�c�ao, mas de sobreviv�encia.

Porque se desconhece a �Hora� da operacionaliza�c�ao do mito, isto �e,
da revela�c�ao da �gura d'O Encoberto, que, dotado da mesma qualidade
simb�olica e imag�etica, substitui e actualiza a �gura de D. Sebasti�ao, exis-
te a tend�encia recorrente de considerar as representa�c�oes carism�aticas
individuais (personalidades como o Marqu�es de Pombal, D. Pedro IV
ou D. Miguel, Afonso Costa, Sid�onio Pais, Oliveira Salazar, Ramalho
Eanes, Nossa Senhora de F�atima) ou colectivas e institucionais (o Libe-
ralismo, a Rep�ublica, o Estado Novo, a Igreja, a Europa) como preen-
chendo socialmente id�enticas fun�c�oes redentoras. Neste sentido, a socie-
dade portuguesa (e os portugueses individualmente, continuamente des-
prezados, humilhados e explorados pelas elites pol��ticas e econ�omicas)
aguarda permanentemente um novo pol��tico ou um novo dirigente cuja
ac�c�ao anule os antigos e permanentes desequil��brios sociais e reponha
um sentido horizontal de justi�ca e um gradual sentido de prosperidade
econ�omica, a que sempre almejou e de que nunca duradouramente sen-
tiu os efeitos, j�a que, logo que concretizados num tempo provis�orio, s�ao
posteriormente anulados (�Viradeira� posterior ao Marqu�es de Pombal;
guerra civil posterior �a instaura�c�ao do Liberalismo em 1820; Ultimatum
ingl�es e decad�encia �nanceira posterior ao Fontismo; d�ecada de 1920
posterior �a instaura�c�ao da Rep�ublica; governos de Dur�ao Barroso, Jos�e
S�ocrates e Pedro Passos Coelho posteriores �a integra�c�ao de Portugal na
Comunidade Europeia).

Neste sentido, o sebastianismo, correspondendo a um fort��ssimo an-
seio de justi�ca e riqueza, democratizou-se desde o s�eculo XIX, atingindo
todas as camadas sociais n�ao directamente bene�ci�arias dos privil�egios
e mordomias da elite pol��tica dirigente do Estado. Com efeito, cada por-
tugu�es sente-se, em si, incompleto, irrealizado, guardando mem�oria de
um inacabamento essencial. A sua realiza�c�ao, identi�cada com a rea-
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liza�c�ao do Pa��s, deveria ter obtido cumprimento material completo no
tempo forte do Imp�erio. Por�em, este esvaiu-se, nuli�cando-se, deixando
os portugueses ansiosos por se realizarem, como se realizavam os ca-
pit�aes da �India regressados nababos, levantando casa a Santa Catarina,
em Lisboa, como se realizavam os �brasileiros� de �torna-viagem�, levan-
tando solar no Minho ou quinta apala�cada nas Beiras e no Alentejo.
O portugu�es em geral n�ao usufruiu da imensa riqueza proveniente das
especiarias, do a�c�ucar, do ouro, do caf�e, das oleaginosas, sempre mono-
polizada por �dalgos e funcion�arios r�egios ou por aventureiros. Sentiu
que algo que pertencia a Portugal inteiro como pa��s e na�c�ao era usufru��do
apenas pelas elites ligadas ao Estado e sentiu-se incompleto e irrealizado.
Assim, por um estado de necessidade, o sebastianismo consiste numa re-
presenta�c�ao mental generalizada, constitutiva da mentalidade de todos
os grupos sociais. Ou, como regista Jos�e Enes, �o hero��smo [do Imp�erio]
expirou em cat�astrofe. Deste bin�omio � hero��smo e cat�astrofe � emanou
a fun�c�ao de signo e de paradigma como o sebastianismo se referencia
ao discurso e �a actua�c�ao pol��tica em Portugal� (J. Enes, �O complexo
sebastianista no comportamento pol��tico�, in Estrat�egia. Revista de Es-
tudos Internacionais, n.o 3, 1987, p. 74). Do mesmo modo, Ant�onio
Machado Pires, no pref�acio �a 2a edi�c�ao de D. Sebasti�ao e O Encoberto
(1982), livro-s��ntese do movimento sebastianista, escreve que �passados
dez anos sobre a conclus�ao deste estudo e do trabalho de doc�encia que
o precedeu [. . . ], a bibliogra�a portuguesa e os acontecimentos pol��tico-
-sociais pareceram con�rmar o peso (consciente ou inconsciente) do mes-
sianismo no pensamento e no sentir nacionais. A tal ponto nos parece
cada vez mais importante o tema da expectativa messi�anica na cultura
portuguesa que, com mais tempo e oportunidade, talvez reformulemos
e ampliemos, numa futura edi�c�ao, este estudo e antologia [. . . ] O sebas-
tianismo tem, de acordo com o nosso trabalho, duas dimens�oes: a cren�ca
no regresso de D. Sebasti�ao ou em algum Salvador pol��tico em seu lugar,
e a atitude mental criadora de uma cultura, de uma literatura, de um
pensamento �los�o�co-pol��tico que aproveita o tema m��tico-messi�anico
ou dele deriva� (p. 7). Imposs��vel ser mais claro.

De facto, como representa�c�ao mental desequilibrada, for�cada num
primeiro momento e mais tarde fortemente desejada enquanto possibi-
lidade de salva�c�ao social, o sebastianismo integrou-se nos veios nervo-
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sos da cultura portuguesa, de que se tornou de certo modo paradigma
singular, tornando-se s��ntese dos quatro complexos culturais com que
Portugal se foi imageticamente concebendo a si pr�oprio ao longo dos
�ultimos 500 anos de Hist�oria: ora, segundo a tradi�c�ao liter�aria renas-
centista, um pa��s gerado exemplarmente no mais remoto dos tempos e
contra as mais dif��ceis circunst�ancias (complexo viriatino); ora um pa��s
que, nos e ap�os os Descobrimentos, se v�e a si pr�oprio como na�c�ao su-
perior �as demais, sintetizada na majest�atica arquitect�onica do Quinto
Imp�erio de padre Ant�onio Vieira, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva
e na pat�etica (tocante, mas idol�atrica) pretens�ao de F�atima a �altar
do mundo� (complexo vieirino); ora um pa��s que, fracassado o sonho
grandiloquente do Imp�erio, se lastima e se penitencia, considerando-se
na�c�ao inferior, pass��vel de m�axima humilha�c�ao (complexo pombalino);
ora, �nalmente, pa��s mesquinho, venenoso e b�arbaro, permanentemente
ansioso de puri�ca�c�ao ortodoxa (Tribunal do Santo Of��cio; Index inqui-
sitorial; Intend�encia pombalina; Real Mesa Cens�oria; guerra civil en-
tre liberais e absolutistas; carbon�arios e republicanos jacobinos perse-
guindo e chacinando institui�c�oes eclesi�asticas; pol��cia pol��tica e tribu-
nais plen�arios do Estado Novo, santi�cados pela Igreja Cat�olica, perse-
guindo, prendendo e exilando a totalidade da oposi�c�ao, levando a cabo
uma guerra de treze anos nas col�onias), no qual cada corrente pol��tica e
intelectual tem sobrevivido da canibaliza�c�ao das correntes advers�arias,
negando-as e humilhando-as (complexo canibalista).

Seguindo a li�c�ao de Fernando Pessoa, que considera o mito sebas-
tianista a mais original e singular caracter��stica da cultura portuguesa,
decorrente da identidade hist�orica de Portugal alcan�cada com os Des-
cobrimentos, consideramos que o mito sebastianista se encontra na ori-
gem sociol�ogica e mental dos quatro complexos culturais que, cruzados,
constituem a representa�c�ao mental geral dos portugueses que histori-
camente o tem de�nido como povo: o complexo viriatino (de Viriato;
povo humilde mas ousado), o complexo vieirino (de padre Ant�onio Viei-
ra; povo que supera as pr�oprias for�cas e dimens�ao territorial atingindo
n��veis hist�oricos grandiloquentes), o complexo pombalino (de Marqu�es
de Pombal, povo que imita acriticamente tudo o que no estrangeiro �e
nomeado com sucesso, considerando o que prov�em do exterior superior
ao que �e nacional) e o complexo canibalista (um povo embrutecido e
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fanatizado, mesquinho, invejoso e b�arbaro que, desde a segunda metade
do s�eculo XVI, com alguns intervalos de liberdade, vive na �ansia de
agradar a chefes e institui�c�oes numa ortodoxia capaz da den�uncia, da
pris�ao, da tortura e da morte do advers�ario).

O processo de alucina�c�ao e de del��rio �e desencadeado, no caso do
mito sebastianista, por um profundo desequil��brio (o trauma, a ferida
ps��quica) de natureza hist�orica e social, que afectou mentalmente a to-
talidade dos portugueses:

1. A morte ou pris�ao da quase totalidade masculina da elite nobre
portuguesa em Alc�acer Quibir;

2. A elite sobrevivente teve de ser resgatada a pre�co de ouro, for�cando
as fam��lias a esgotarem os seus recursos �nanceiros ou a empenha-
rem-se;

3. Alc�acer Quibir constituiu o derradeiro passo da expans�ao mar��ti-
ma, ferindo de morte um processo hist�orico crescente desde 1415,
considerado glorioso;

4. Constituiu, igualmente, a derrota de�nitiva de uma ideologia de
Estado, imperial, guerreira e her�oica, �epica (seis anos antes foram
publicados Os Lus��adas, de Cam�oes);

5. A morte (ou a fuga para o ex��lio oculto sob a capa de um peregrino
religioso) de D. Sebasti�ao, abandonando o seu povo �as m�aos cas-
telhanas, oferecendo indirectamente (Cardeal D. Henrique) o trono
a Madrid, com a consequente perda de independ�encia de um pa��s
livre e aut�onomo h�a cerca de 400 anos;

6. De um momento para outro (3 a 4 anos), Portugal �cava humi-
lhantemente submetido ao seu concorrente na expans�ao mar��tima
e ao seu rival e inimigo havia cerca de 200 anos (sucess�ao din�astica
de 1383/85);

7. Deus, a Provid�encia, que desde a batalha de Ourique privilegia-
ra os portugueses, tinha abandonado o seu segundo povo eleito.
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Nasce assim um profund��ssimo desconsolo, uma m�agoa, uma fe-
rida mental: a convic�c�ao de que doravante, povo submetido, humi-
lhado, impotente para encontrar de imediato uma solu�c�ao honrosa
face ao poderio esmagador de Madrid, os portugueses, pequeno
mas her�oico povo (complexo viriatino), que tudo tinha conseguido
(complexo vieirino), a constru�c�ao do maior imp�erio do mundo,
�cara reduzido a um nada (complexo pombalino).

De certo modo, entre 1578 e 1581 (Cortes de Tomar), os Portugueses
consciencializam de que:

1. N�ao possu��am uma elite pol��tica forte que os conduzisse;

2. N�ao tinham rei portugu�es;

3. Nem imp�erio aut�onomo;

4. Tinham perdido a independ�encia;

5. Estavam submetidos a uma pot�encia estrangeira.

Dito de um modo sint�etico, os portugueses tinham perdido a sua
identidade, ora totalmente desestruturada.

Povo profundamente religioso, restava-lhe a elite religiosa (o clero
secular, as ordens e congrega�c�oes religiosas), que, ali�as, ir�a conduzir, de
um modo lento e gradual, o processo da restaura�c�ao da independ�encia.

Entre a popula�c�ao crente, analfabeta, rude, supersticiosa, cresce a
convic�c�ao de que algo de profundamente pecaminoso ter�a sido cometido
pelos portugueses para Deus ter desviado a luz do seu olhar de um
modo t�ao dr�astico e t�ao r�apido. Padre Ant�onio Vieira faz-se eco deste
castigo divino invocando a constru�c�ao do imp�erio, n�ao para a difus�ao do
cristianismo e a convers�ao da alma dos gentios, mas para o cumprimento
dos pecados da generaliza�c�ao da escravatura negra e do mortic��nio pelo
trabalho for�cado dos amer��ndios.

Humilhados por Castela e desprezados por Deus, s�o restava aos por-
tugueses a interioriza�c�ao mental, com a correspondente exalta�c�ao dos
sentimentos de culpa, de expia�c�ao e de sacrif��cio, no sentido da cria�c�ao
das condi�c�oes prop��cias para que o passado privilegiado regressasse.
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Fixou-se, assim, a mente dos portugueses, sobretudo daqueles que
possu��am consci�encia do descalabro sofrido por Portugal, mas tamb�em
disseminado pela maioria da popula�c�ao sofredora, um conjunto de s��m-
bolos propiciadores do desejo de retorno aos tempos anteriores �a derrota
de Alc�acer Quibir e �a perda da independ�encia:

1. A �gura inc�olume, pura, virgem e voluntariosamente esfor�cada do
jovem rei D. Sebasti�ao, cuja vida fora devotada ao af�a de recom-
posi�c�ao origin�aria do Imp�erio;

2. A �gura majest�atica do Imp�erio como representa�c�ao mental pr�os-
pera, harmoniosa e gloriosa de Portugal.

Com esta dupla �xa�c�ao mental nasceu, de um modo consistente e
original, o messianismo moderno em Portugal, a alucina�c�ao m��tica do
sebastianismo como express�ao de um desejo real, como necessidade de
estabiliza�c�ao da consci�encia das elites nobres e da popula�c�ao.

A narrativa m��tica do sebastianismo nasceu contra e paralelamente
�as institui�c�oes o�ciais do Estado e sobreviveu e foi reproduzida por movi-
mentos populares difusos, n�ao clandestinos (a n�ao ser durante o reinado
dos Filipes), mas n�ao o�ciais.

�E uma narrativa que circula e se multiplica popularmente sustentada
no imagin�ario maravilhoso, sem tra�co de rigor hist�orico, compensadora
da abrupta e permanente divis�ao entre a popula�c�ao pobre (no s�eculo
XVII a imensa maioria da popula�c�ao) e as elites favorecidas pelo Es-
tado (a Corte), que a si mesmas se reproduzem, partilhando entre os
seus membros as benesses dos ciclos econ�omicos pr�osperos (pimenta,
a�c�ucar, escravos, ouro, caf�e, oleaginosas. . . ), projectando na popula�c�ao,
em forma de arrecada�c�ao de taxas e impostos, os d�e�ces do Estado ao
longo dos ciclos econ�omicos negativos.

Neste sentido, o sebastianismo corresponde a uma elevada aspira�c�ao
da popula�c�ao pobre de Portugal, a um desejo profundo de uma vida
melhor, sempre prometida desde o per��odo dos Descobrimentos mas ver-
dadeiramente nunca vivida, ou, quando tenuemente atingida, como nos
casos do consulado pombalino e da integra�c�ao de Portugal na Comu-
nidade Europeia em 1986, de imediato logo as benesses prodigalizadas
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s�ao retiradas no todo ou em parte, como aconteceu com a �Viradeira� de
D. Maria I seguida das Invas�oes Francesas e, na actualidade, os governos
de Jos�e S�ocrates e de Pedro Passos Coelho.

Povos socialmente realizados, economicamente satisfeitos e mental-
mente felizes n�ao criam narrativas m��ticas compensat�orias e consolat�o-
rias, nem projectam no futuro sonhos de realiza�c�ao que o presente, ainda
que limitadamente, j�a efectiva.

Por�em, o sebastianismo como alucina�c�ao e del��rio s�o se tornou uma
narrativa m��tica quando, no s�eculo XVII, foi unido a hist�oria amb��gua
da morte ou sobreviv�encia de D. Sebasti�ao em Alc�acer Quibir a tr�es
mitos pr�e-existentes, dois dos quais de natureza europeia:

1. O mito celta do Rei Artur, que lhe acrescentou o s��mbolo da
�Ilha Desconhecida� onde D. Sebasti�ao permaneceria em estado
fantasm�atico (O Encoberto) at�e ao seu retorno;

2. O mito judaico do Quinto Imp�erio registado no Livro de Daniel,
confundido com os mitos milenaristas joaquimitas da Idade do
Esp��rito Santo, que acrescentaram �a �gura de D. Sebasti�ao um
car�acter escatol�ogico;

3. O mito providencialista da apari�c�ao de Cristo a D. Afonso Henri-
ques nas v�esperas da batalha de Ourique.

O primeiro mito dotou o sebastianismo de uma aur�eola messi�anica.
O segundo mito concedeu-lhe uma �nalidade prospectiva, teleon�omi-

ca e escatol�ogica.
O terceiro mito facultou-lhe o enquadramento no interior de uma

teoria providencialista da hist�oria de Portugal.
As divers��ssimas narrativas sobre a vida do rei Artur retratam este

como um guerreiro defensor do cristianismo, vencedor das for�cas do mal
com o superior aux��lio espiritual e m�agico de Merlim, dru��da e bardo,
cujas pr�aticas conservavam os rituais celtas no interior de um quadro
hist�orico em evolu�c�ao para o cristianismo.

Das lendas do Rei Artur, o mito sebastianista isola este her�oi e
identi�ca-o com D. Sebasti�ao, desprezando as �guras de Merlim, de Gi-
nebra, esposa de Artur, e dos Cavaleiros da T�avola Redonda, transpondo
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destes o ideal medieval de cavalaria de busca de espiritualidade e justi�ca.
De qualquer modo, a misoginia de Rei Artur, frio para com a sua esposa,
que acumula amantes, constitui um v��nculo de liga�c�ao a D. Sebasti�ao,
igualmente rei mis�ogino.

A �Ilha Desconhecida� e �indescoberta�, segundo Fernando Pessoa,
isto �e, n�ao pass��vel de ser descoberta por meios f��sicos, uma ilha m��tica
at�opica, onde o tempo n�ao provocaria os seus efeitos e onde D. Sebasti�ao
esperaria a �Hora� do retorno a Portugal, n�ao com a sua �gura f��sica real,
mas em forma d'O Encoberto (portanto, podendo assumir a �gura de
uma outra individualidade), gerando o advento do Quinto Imp�erio, �e,
evidentemente, uma c�opia portuguesa do mito do Rei Artur, cujo corpo
fora levado para a Ilha de Avalon, de onde retornar�a para a instaura�c�ao
de um mundo harmonioso.

O s��mbolo das ilhas desconhecidas, de origem celta, guarda na mem�o-
ria popular medieval e renascentista o relato m��tico da viagem de S.
Brand�ao, descrita na narrativa Navigatio Sancti Brendani, que, ap�os
sete anos de peregrina�c�ao mar��tima, teria atingido a �Terra do Para��so�
ou a �Ilha Afortunada�.

Do mesmo modo, o Conto de Amaro relata a peregrina�c�ao mar��tima
de Santo Amaro e de seus companheiros que, ap�os um longo tempo
e in�umeras perip�ecias, atingem a ilha do �para��so terreal�. Por�em, ao
contr�ario de S. Brand�ao, n�ao �e permitida a Santo Amaro a entrada no
para��so.

Neste sentido, o s��mbolo da �Ilha Desconhecida� atravessa a Idade
M�edia como um dos motores �eticos da busca de perfei�c�ao e de pureza,
isto �e, de santidade. Ao mito de D. Sebasti�ao, que rumores posteriores �a
derrota de Alc�acer Quibir davam como peregrino por terras inc�ognitas
em direc�c�ao �a Terra Santa, expiando as suas culpas, foi igualmente
atribu��do pelo imagin�ario popular o repouso et�ereo numa �Ilha Desco-
nhecida�.

Se a viagem e a ilha s�ao s��mbolos culturais celtas, acrescentados em
momento incerto, mas sempre no s�eculo XVII, ao mito sebastianista,
o s��mbolo d'O Encoberto possui uma origem espec���ca, as Trovas de
Bandarra, e uma data certa de nascimento, 1603, com a publica�c�ao de
Par�afrase e Concord�ancia de Algumas Profecias do Bandarra, Sapateiro
de Trancoso, de D. Jo�ao de Castro (neto), posteriormente desenvolvida
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de um modo erudito por Padre Ant�onio Vieira e de um modo po�etico
por Fernando Pessoa.

D. Jo�ao de Castro (neto) �e, de facto e de direito, o criador da narra-
tiva m��tica sobre D. Sebasti�ao, vinculando a �gura hist�orica deste rei ao
milenarismo judaico e joaquimita presente nas Trovas, sobretudo atrav�es
dos s��mbolos d'O Encoberto (messianismo) e do Quinto Imp�erio (mile-
narismo). Considerado possuidor de uma mente delirante e sonhadora
por L�ucio de Azevedo, foi recentemente feita justi�ca a D. Jo�ao de Castro
(neto) por Jo�ao Carlos Sera�m na tese de doutoramento (Faculdade de
Letras do Porto): D. Jo�ao de Castro, �O Sebastianista�. Meandros de
Vida e Raz�oes da Obra (2004, policopiado).

Com efeito, D. Jo�ao de Castro (neto) nos livros Discurso da Vida do
sempre bem-vindo e aparecido Rei D. Sebasti�ao, Nosso Senhor, O En-
coberto, desde o seu nascimento t�e [sic] o presente (1602) e Par�afrase e
concord�ancia de algumas profecias do Bandarra, sapateiro de Trancoso
(1603), ambos publicados no ex��lio, em Paris, interpreta (por vezes adul-
terando) o conte�udo dos versos das Trovas de um tal modo singular que
se aplica em perfei�c�ao �a �gura hist�orica de D. Sebasti�ao, legitimando
assim o prolongamento m��tico da vida deste rei.

Com a obra de D. Jo�ao de Castro (neto), D. Sebasti�ao �e entronizado
atrav�es de um conjunto de s��mbolos cujo universo sem�antico passa a
incorporar:

1. O Encoberto;

2. Metamorfoseando-se numa �gura messi�anica nacional. . .

3. . . . desencadeadora do Quinto Imp�erio.

Estava criado o mito sebastianista. O �unico m��tico verdadeiramente
portugu�es, como a�rma Fernando Pessoa.

A narrativa m��tica do sebastianismo torna-se messi�anica porque o
operador da constru�c�ao do futuro idealizado segundo modalidade de
um passado considerado ontologicamente perfeito reside na �gura de
D. Sebasti�ao, O Encoberto que se revelar�a.

D. Sebasti�ao, n�ao a representa�c�ao da pessoa real e corp�orea, a re-
presenta�c�ao da pessoa pol��tica e hist�orica, mas a sua idealiza�c�ao mental
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simb�olica ou a sua �gura imag�etica, ou, dito de outro modo, a sua ima-
gem alucinada, sem correspond�encia no plano da exist�encia sens��vel e
real.

Como explicita Fernando Pessoa em Mensagem, de um modo est�eti-
co, de D. Sebasti�ao guardaram os portugueses, n�ao o ser que �houve�, a
realidade factual, mas o ser que �h�a�, isto �e, a representa�c�ao mental de
uma mem�oria colectiva, n�ao raro inconsciente, da �gura de D. Sebasti�ao
como derradeiro s��mbolo de um imp�erio pr�ospero, justo e glorioso, assi-
milado com a identidade hist�orica de Portugal.

Ser sebastianista �e, assim, crer alucinadamente que estas represen-
ta�c�oes mentais m��ticas, idealizadas e simb�olicas correspondem a uma
aut�entica verdade hist�orica, tanto no que se refere ao passado quanto,
sobretudo, que ganhar�ao vida no futuro, revelando-se, n�ao j�a por via
de D. Sebasti�ao ele pr�oprio, mas por via de outra personagem social
carism�atica.

Deste modo, o sebastianismo corresponde historicamente a uma alu-
cina�c�ao mental de car�acter social, uma defesa da consci�encia hist�orica
dos portugueses contra o gigantesco descalabro de Alc�acer Quibir, da
perda de independ�encia e do que no s�eculo XVII se presumia ser o �m
de Portugal, o �m do Imp�erio. Face a esta imensa perda, a consci�encia
colectiva portuguesa expurgou as amea�cas terr��veis da humilha�c�ao, do
sofrimento, �xando-se mentalmente no momento anterior �a emerg�encia
do sentimento de ru��na e destrui�c�ao da identidade nacional, idealizando
simbolicamente a �gura do jovem rei casto e a �gura majest�atica do
Imp�erio, ambas totalmente desproporcionadas da sua valia real. Este �e
o justo instante ontol�ogico em que o mito sebastianista ganha corpo,
ainda sem a formula�c�ao castriana d'O Encoberto, sem a �gura�c�ao da
Ilha Desconhecida e sem a caracteriza�c�ao do Quinto Imp�erio, o mo-
mento do nascimento do sebastianismo como mito. Uma aut�entica fuga
�a negatividade do real e a constru�c�ao de uma alucina�c�ao que, face �a
preval�encia das mesmas condi�c�oes sociais e econ�omicas, se reproduzir�a
culturalmente. Como escreve Eduardo Louren�co, sempre temos estado
�ausentes da nossa pr�opria realidade� (Labirinto da Saudade, 1978, p.
69) porque ela tem sido, verdadeiramente, cruel, mesquinha e miser�avel.
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O Romance da Pedra do Reino e as

Resson�ancias do Sebastianismo na

Literatura Armorial

Aldinida Medeiros
Universidade Estadual da Para��ba
(Grupo de pesquisa ELLU/CNPq)

Essa morte deixara em Portugal e no Brasil �uma legenda de
sangue, viol�encia, religi�ao e saudade t��pica da Ra�ca�. E como,
por causa dela, Filipe II estabelecesse sobre n�os sua �auto-
cracia teocr�atica�, as aspira�c�oes brasileiras e portuguesas pela
Restaura�c�ao se corpori�caram no sebastianismo. Corria entre
o povo, primeiro em Portugal e depois no Brasil, que Dom Se-
basti�ao n�ao morrera: encantara-se, e voltaria para o Sert�ao,
um dia, pelo Mar, numa Nau, entre nevoeiros, para restaurar
o Reino e instaurar de�nitivamente a felicidade do Povo.1

1. Introdu�c�ao

O movimento m��stico-religioso de Pedra Bonita, atualmente um lu-
gar mais conhecido como Pedra do Reino, liderado por Jo�ao Ant�onio dos
Santos, foi um movimento de car�ater messi�anico, assim como tamb�em o

1 Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do Sangue do Vai-e-
-volta, Rio de Janeiro, Jos�e Olympio Editora, 2004, p. 66.
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foram o movimento do arraial de Canudos, liderado por Ant�onio Conse-
lheiro, e o do Contestado. Interessa-nos especi�camente, neste estudo, o
primeiro aqui mencionado, por suas caracter��sticas sebastianistas e suas
resson�ancias na literatura Armorial, mais especi�camente a obra que
escolhemos para estudo, o Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do
Sangue do Vai-e-volta2.

Na Serra do Catol�e, no atual munic��pio de S�ao Jos�e do Belmonte,
Pernambuco, formou-se uma comunidade com cerca de mil pessoas nas
proximidades do que hoje se chama as Pedras do Reino (duas pedras em
forma de torres, de 30 e 33 metros de altura) sob a lideran�ca do jovem
Jo�ao Ant�onio dos Santos e posteriormente de seu cunhado Jo�ao Ferreira.
Esses l��deres propagavam o ressurgimento � ou desencantamento � de
Dom Sebasti�ao, a ponto de transformar o movimento numa esp�ecie de
seita que apregoava o reaparecimento do rei portugu�es no Brasil. En-
tretanto, para que tal acontecesse, de acordo com o que pregavam os
l��deres fan�aticos da comunidade, era necess�ario que as duas grandes pe-
dras fossem lavadas com sangue, a �m de que se cumprisse a profecia
da volta do rei �desejado�. Por isso induziram ao suic��dio volunt�ario e
coletivo uma quantidade numerosa de pessoas, num primeiro momento,
e posteriormente passaram a for�c�a-las ao ato.

O epis�odio, que marcou de forma tr�agica a hist�oria do lugar, tem
nos romances de Ariano Suassuna e de Jos�e Lins do Rego as principais
narrativas �ccionais sobre o fato.

2. Sebastianismo e Movimento Armorial: con�u�encias
luso-ib�erica e nordestina

Dom Sebasti�ao �e tido como um mito que encarna o grande repre-
sentante da humanidade, o seu redentor. N�ao �e apenas o her�oi que se
entrega a sua causa em luta, mas aquele que se sacri�ca por algo maior
que ele. Ele �e o salvador que se imola em nome da causa. Desaparecido na
Batalha de Alc�acer-Quibir (1578), tornou-se uma �gura m��tica bastante
presente nas literaturas portuguesa e tamb�em brasileira. Das Trovas de

2 Ibidem. Doravante, a obra ser�a mencionada tamb�em neste trabalho apenas como
Romance da Pedra do Reino.
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Bandarra3 � o sapateiro de Trancoso � �a propaga�c�ao do Quinto Imp�erio
pelo Padre Ant�onio Vieira e tamb�em retomada por Fernando Pessoa, na
Mensagem4, o mito sebastianista5 n�ao s�o evoluiu, como se fez (e se faz,
ainda) presente na literatura e na cultura portuguesas.

A literatura passa a ter, presente em v�arias obras, a �gura m��tica
do rei desejado, seja como tema principal, seja como tema alusivo. Em
autores portugueses, a �gura de Dom Sebasti�ao (ou o tema seb�astico)
pode ser encontrada em diversas obras, dentre elas: Os Lus��adas6, de
Luiz Vaz de Cam�oes, em que o sebastianismo tem um car�ater religioso
e patri�otico; Frei Luiz de Sousa7, de Almeida Garrett, uma aut�entica
trag�edia Sebastianista; o primeiro serm�ao de Padre Ant�onio Vieira8,
que fala sobre os ideais Sebastianistas e cita o surgimento de um novo
Imp�erio: o quinto e �ultimo imp�erio; a Mensagem, de Fernando Pessoa e
o romance A ponte dos suspiros9, de Fernando Campos. Isto nos leva a

3 Gon�calo Anes Bandarra ter�a nascido �a volta do ano de 1500 e morrido depois de
1556 e tornou-se famoso como iniciador do sebastianismo. Nos versos de suas Trovas,
aparecem quatro vis�oes fundamentais: i) o regresso de D. Sebasti�ao, o Encoberto; ii)
a Restaura�c�ao de 1640; iii) a derrota de Napole�ao; iv) o mito do Quinto Imp�erio � que
foi patrioticamente propagado por Ant�onio Vieira. Como n�ao nos deteremos nestes
t�opicos, sugerimos para maiores esclarecimentos a leitura do ensaio de Jos�e Maria
Alves: Bandarra � Sapateiro, Poeta e Profeta da Vila de Trancoso: Trovas Prof�eticas.
Dispon��vel em: <http://www.homeoesp.org/livros_online/BANDARRA%20-20TR
OVAS%20PROF%C3%89TICAS%20DO%20SAPATEIRO%20DE%20TRANCOSO.
pdf> [consultado em 21.7.2014.]

4 Fernando Pessoa, Mensagem, 20.a ed., Lisboa, Editorial Nova �Atica, 2006.
5 O 8.o Congresso Iberian and Slavonic Cultures in Contact and Comparison:

Mission to Messianism? promovido pelo Grupo de estudos Ibero-eslavos do CLE-
PUL (Universidade de Lisboa), teve como conferencista de abertura o professor e
escritor Miguel Real, que apresentou a confer�encia Novas teorias do sebastianismo,
na qual mostrou aspectos hist�oricos, sociais e, principalmente, econ�omicos, os quais
d�ao sustenta�c�ao para a perman�encia do mito sebastianista na cultura portuguesa
(grifo em negrito nosso).

6 Lu��s Vaz de Cam�oes, Os Lus��adas, Lisboa. Civiliza�c�ao Editora/Novos Cl�assicos,
2013.

7 Almeida Garret, Frei Lu��s de Sousa, Lisboa, Uliss�eia/Biblioteca de Autores
Portugueses, 2006.

8 Ant�onio Vieira, Serm�oes Escolhidos, S�ao Paulo, Martin Claret/A Obra Prima
de cada Autor, 2009.

9 Fernando Campos, A Ponte dos Suspiros, Lisboa, Difel/Autores Portugueses,
2000.
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pensar na for�ca dos mitos e na sua reconstitui�c�ao em outras hist�orias.
Desde a Po�etica10, de Arist�oteles, a hist�oria do pensamento ocidental
tem uma longa tradi�c�ao de exegese do mito. Lembramos, pois, que para
esse �l�osofo grego o processo mim�etico encerra o mito tr�agico.

Para al�em dessa vis�ao aristot�elica, sabe-se que, desde o tempo hist�o-
rico mais remoto, mythos e logos � este �ultimo compreendido como dis-
curso estruturado �, mesmo semanticamente pr�oximos, v�ao compor duas
�naturezas� distintas, embora relacionadas �a palavra: logos �e tomado
como a raz�ao, enquanto mythos passa a de�nir tudo o que se relaciona
com o irracional, e/ou que seja de natureza simb�olica ou metaf�orica. Na
de�ni�c�ao de Jabouille:

Mito op�oe-se ao logos como o imagin�ario ao l�ogico, embora se-
jam no fundo, apenas dois aspectos, dois tipos de linguagem,
duas manifesta�c�oes do esp��rito humano ou, melhor, duas formas
do esp��rito humano se manifestar. Se o logos �e a linguagem da
demonstra�c�ao, o mito �e a linguagem da imagina�c�ao, mesmo a lin-
guagem da cria�c�ao.11

H�a, todavia, v�arias formas de abordar o mito, seja pela mitan�alise,
pela mitocr��tica, etc. No que se refere ao que buscamos para explica�c�oes
te�oricas, concordamos com a linha de estudos que apresenta

mitos de funda�c�ao e introdu�c�ao da morte que narram o aconte-
cimento primordial a partir do qual a morte entrou no mundo
modi�cando uma condi�c�ao original de imortalidade do homem.12

�E justamente nesta vertente de estudo do mito que podemos situar
a �gura hist�orica de Dom Sebasti�ao. No Romance da Pedra do Reino,
ele encontrar�a em Quaderna o seu narrador. Lembrando os estudos aris-
tot�elicos sobre este tema, o �narrador� do mito � ou o poeta-rapsodo,

10 Arist�oteles, Po�etica, 2.o ed., Lisboa, Funda�c�ao Calouste Gulbenkian, 2007.
11 Victor Jabouille, Inicia�c�ao �a Ci�encia dos Mitos, Lisboa, Inqu�erito, 1994, p. 27.
12 Ism�enia de Sousa, �Mito e Mito Liter�ario: Traject�orias de Teoriza�c�oes no S�eculo

XX�. In: Cadernos de Literatura Comparada 5: Contextos da Modernidade. Org. Ma-
ria de Lourdes Sampaio e Ism�enia de Sousa, Porto: Granito/Instituto de Literatura
Comparada Margarida Losa, 2002, p. 73.
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para usar um termo que vem do grego � acredita-se, e acreditam nele,
como sendo um poeta escolhido dos deuses, que lhe mostram os acon-
tecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres
e de todas as coisas para que possa transmiti-la aos ouvintes. Por isso,
sua palavra � o mito � �e sagrada porque vem de uma revela�c�ao divina.
O mito �e, portanto, incontest�avel e inquestion�avel,

recebe uma ader�encia co-criadora que atuar�a n�ao sobre o Mito
em si, pot�encia signi�cativa m�ultipla que �e, mas sobre uma de-
terminada vers�ao ou imagem desse Mito. Ao mesmo tempo, a
reprodu�c�ao ou o tr�ansito cultural dessa materialidade tamb�em re-
ceber�a ader�encias ideol�ogicas de cunhos os mais diversos.13

Ariano Suassuna reconhece o universalismo do mito sebastianista,
visto que se trata de um mito ligado ao messianismo, e todos os povos
precisam tanto de seus mitos, como de seus messias. Est�a no �amago
da ess�encia do ser humano essa necessidade de �guras m��ticas. Por-
tanto, a �gura do messias tem origem em culturas antigas e, na �gura
de Dom Sebasti�ao, especi�camente �e redimensionado atrav�es da cultura
portuguesa: �O mito de D. Sebasti�ao transcende a cultura portuguesa,
�e universal. �E a hist�oria de um homem que, pela aventura, pelo sonho,
pelo sacrif��cio, procura se erguer acima do Sol�14.

O sebastianismo, trazido para o Brasil pelos imigrantes portugue-
ses, foi rapidamente absorvido e adaptado pelo povo do Nordeste. Por
ser, conforme v�arios estudiosos, um movimento messi�anico, encontrou
equivalentes em movimentos messi�anicos brasileiros, alguns dos quais
citavam o nome de Dom Sebasti�ao, outros com maior apropria�c�ao do
mito assinalavam a espera do monarca salvador. V�arios escritores brasi-
leiros escreveram sobre estes movimentos ou manifesta�c�oes messi�anicas,
dentre eles Euclides da Cunha, Pl��nio Salgado, Jos�e Lins do Rego e Aria-
no Suassuna, j�a citado. No Nordeste brasileiro, o movimento que prega

13 Christina Ramalho, �O mito em tempos de hibridismo�, Cerrados. Revista do
Programa de P�os-Gradua�c�ao em Literatura, Editora da Universidade de Bras��lia, n.o

16, Ano 12, 2003, p. 130.
14 Ariano Suassuna. Entrevista concedida ao Jornal Folha de S�ao Paulo. Dispon��vel

em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u49727.shtml>. Acesso em
23.7.2014.
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a volta de Dom Sebasti�ao desencantado tamb�em �cou conhecido como
sebastianismo caboclo. Este sebastianismo encontrar�a como solo f�ertil
a literatura Armorial, instaurada a partir do Movimento Armorial, em
1970, por Ariano Suassuna e um grupo de artistas pernambucanos.

O Movimento Armorial foi lan�cado como uma tentativa da ela-
bora�c�ao de uma arte erudita brasileira baseada nas ra��zes populares
desta cultura. O direcionamento dado pelo Movimento sobre o que seja
cultura popular mostrou resultados em v�arios segmentos art��sticos, pois
contempla tanto o popular quanto o erudito, sem desvios excludentes
de um ou do outro. Conforme aponta Ariano, citado por Carlos Newton
J�unior, o Movimento signi�ca

um esfor�co para encontrar, no Brasil, uma arte que parta de ra��zes
eminentemente populares. Com isso, a pretens�ao de encontrar
uma arte brasileira, latino-americana e universal. [. . . ] n�ao tem
uma linha de princ��pios. �E um movimento aberto.15

O texto-s�umula do Movimento Armorial, escrito por Ariano Suas-
suna, assinala um aspecto importante, que �e o fato da Arte Armorial
ter precedido o Movimento Armorial, o que o torna ainda mais leg��timo,
no sentido de constituir-se uma consolida�c�ao de um trabalho criador
pr�e-existente em v�arios segmentos art��sticos. Iniciou-se no �ambito uni-
versit�ario e posteriormente recebeu apoio o�cial da Prefeitura do Recife
e da Secretaria de Educa�c�ao do Estado de Pernambuco. O lan�camento
o�cial ocorreu no dia 18 de outubro de 1970, com a realiza�c�ao de um
concerto e uma exposi�c�ao de artes pl�asticas, realizados no P�atio de S�ao
Pedro, centro da cidade do Recife.

A literatura Armorial tem nos nomes de Deborah Brennand, Ja-
nice Japiassu, �Angelo Monteiro e Marcos Accioly seus principais poetas,
mencionados pelo criador do Armorial (1974) no texto escrito como nor-
teador do Movimento16. E tem nos nomes do pr�oprio Ariano Suassuna
� muito mais conhecido e premiado como dramaturgo � e de Raimundo
Carreiro os principais escritores de prosa �ccional.

15 Ariano Suassuna citado por Carlos Newton J�unior, O circo da on�ca malhada:
inicia�c�ao �a obra de Ariano Suassuna, Recife, Artelivro, 1999, p. 89.

16 Ariano Suassuna, O movimento Armorial, Recife, Editora da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, 1974, p. 35.
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3. Resson�ancias sebastianistas no Romance da Pedra do

Reino

O romance Armorial A pedra do reino e o pr��ncipe do sangue do
vai-e-volta �e o que Ariano chama de �pedra angular� no conjunto de
sua obra. Encoberto ou encantado, Dom Sebasti�ao se faz presente neste
romance tem�atica e discursivamente, considerando sua relev�ancia na
con�gura�c�ao do discurso m��tico na obra. O romance �e composto de 55
folhetos � e isso remete diretamente aos folhetos de cordel, pela op�c�ao
em aproximar-se o m�aximo poss��vel da cultura popular � e traz v�arias
cantigas e textos que s�ao parte do cancioneiro popular nordestino. H�a,
no enredo,

a exist�encia de uma forte tens�ao entre imagens apocal��pticas e
demon��acas, decorrente da incongru�encia entre a vis�ao idealista
do narrador-protagonista e o mundo realista em que se encontra
envolvido, evidenciando os deslocamentos do mito na obra e o pre-
dom��nio das conven�c�oes do modo ir�onico. Ao lado da demanda ex-
terior e n�ao conclu��da do personagem, ligada ao processo judicial
e �a cria�c�ao de sua �Obra de G�enio da Ra�ca�, �pedra� fundamental
para a instala�c�ao de seu reino messi�anico-sebastianista do Quinto
Imp�erio, distinguimos uma demanda interior ligada a seu percurso
rumo �a maturidade, o qual n�ao se consolida efetivamente.17

O in��cio da narrativa apresenta o narrador preso, na cadeia de Ta-
pero�a, escrevendo seu �memorial-defesa�. Ao longo do seu relato, vai
contando como pretende se defender das acusa�c�oes de que n�ao �e cul-
pado, ao mesmo tempo em que vai contando uma s�erie de fatos dignos
de uma �epop�eia do sert�ao�. Ao longo dessa narrativa que se vai conhe-
cendo a sua �demanda novelosa� com a qual ele espera construir seu
�reino liter�ario�18. O mist�erio que perpassa a narrativa �e a decifra�c�ao
da morte de Sebasti�ao Garcia-Barreto e o desaparecimento de Sin�esio,

17 T�ania Lima dos Santos, A (re)escritura m��tica do sebastianismo no Romance d'A
pedra do reino, de Ariano Suassuna, Tese de doutoramento apresentada ao Programa
de P�os-gradua�c�ao em Letras do CCHLA da Universidade Federal da Para��ba, Jo�ao
Pessoa, 2009, p. 8.

18 Os termos entre aspas foram retirados do romance em estudo.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

34 Aldinida Medeiros

seu �lho mais novo. Na verdade, esses dois acontecimentos instauram
apenas um enigma, gerador de um discurso sobre fatos mais relevantes:
a genealogia de Quaderna, que, fatalmente, lhe imp�oe um destino.

Dom Pedro Diniz Ferreira-Quaderna, narrador-personagem intitula-
-se herdeiro daquele que primeiro se declarou imperador da Pedra do
Reino, por isso quer reivindicar seu trono, seu imp�erio e seu t��tulo. Mas,
como lhe falta coragem para tal, resolve, a partir de uma conversa que
tivera sobre literatura com seu padrinho, construir um castelo liter�ario,
e ter como coroa os louros de escritor aclamado e reconhecido. Para
isso, entende que precisa ir al�em daqueles, aos quais muito admira: os
cantadores de viola, os cordelistas e os repentistas propagadores dos
romances19 populares, dentre os quais ele ressalta as �guras de Lino
Pedra Verde e outros cantadores. Isso quer dizer que, para superar todos
os que j�a s�ao consagrados, Quaderna � que se intitula rapsodo do sert�ao
� precisa escrever o que ele denomina a grande obra genial da ra�ca
brasileira. A de�ni�c�ao de como a literatura �e o �reino encantado� para
o protagonista nos mostra, de certa forma, aspectos em que Hist�oria e
literatura se fundem, no Romance da pedra do reino:

Tudo isso me ajudava, aos poucos, a entender cada vez melhor a
hist�oria da Pedra do Reino e a me orgulhar da realeza e cavala-
ria dos meus antepassados. Tornava aquele meu mundo sertanejo,
�aspero e pedregoso, um Reino Encantado, semelhante �aquele que
meus bisav�os tinham instaurado e que ilustres Poetas-acad�emicos
tinham incendiado de uma vez para sempre em meu sangue. Mi-
nha vida, cinzenta, feia e mesquinha, de menino sertanejo reduzido
�a pobreza e �a depend�encia pela ru��na da fazenda do pai, enchia-se
de galopes, das cores e bandeiras das Cavalhadas, dos hero��smos e
cavalarias dos folhetos. Assim, quando agora me acontecia evocar
os acontecimentos da Pedra do Reino, o que eu via eram os Perei-
ras, como uma esp�ecie de Cavaleiros Crist�aos do Cord�ao Azul, as-
sediando e assaltando o reino criado e defendido pelos Reis Mouros
do Cord�ao Encarnado da fam��lia Quaderna. Sonho em me tornar,
tamb�em, um dia, Rei a Cavaleiro, como meu bisav�o.20

19 Romances no sentido de versos do romanceiro popular.
20 Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do Sangue do Vai-e-

-volta, op. cit., p. 100.
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Para al�em de aproximar, na �c�c�ao, diversos fatos da Hist�oria do
Brasil, bem como de retratar a geogra�a regional do Sert�ao, Suassuna
acaba tamb�em por tecer uma cr��tica �a pr�opria literatura nacional, ora
homenageando nomes de escritores por muitos desconhecidos, trazendo-
-os ao conhecimento dos leitores, ora ressaltando as qualidades de outros
j�a consagrados. Fios cruzam-se e tramas s�ao compostas pelo que guarda
a mem�oria, a�nal o papel desta �e social e historicamente ineg�avel. Sem
mem�oria n�ao se constr�oi ou se preserva identidade; e, sem identidade,
n�ao h�a na�c�ao. Desde logo, o narrador torna expl��cita a sua liga�c�ao com
a cultura popular, declarando ser tamb�em leitor ass��duo dos textos po-
pulares ib�ericos; menciona-os pela voz do narrador: �A��, �a medida que
eu ia crescendo, essas id�eias iam cada vez mais se enraizando no meu
sangue. Eu ouvia, decorava e cantava in�umeros folhetos e romances que
me eram ensinados por Tia Felipa [. . . ]�21.

Encontraremos o protagonista mencionando um tema recorrente em
v�arias passagens do texto: a admira�c�ao que tem pelo romanceiro ib�erico
medieval, bem como por outros textos daquele per��odo. Isso s�o encami-
nha para observarmos o qu�ao �e variada a composi�c�ao do Romance da
pedra do reino. N�ao �e, pois, �a toa que, numa das ep��grafes do romance,
Ariano opte por duas ep��grafes ligadas �a �gura de D. Sebasti�ao. O que
nos permite compreender a obra como sebastianista. Em todos os n��veis
da narrativa encontra-se a �gura do rei, desde a op�c�ao da descend�encia
de Quaderna, herdeiro de Jo�ao Ferreira, o mentor do epis�odio da Pedra
do Reino, at�e pela sua fa�canha metaf�orica de ser o her�oi de uma batalha
perdida, a causa de retomar o �trono� para sua fam��lia. Conforme S�onia
Ramalho Farias,

N'A Pedra do Reino, o sebastianismo avulta em primeir��ssimo
plano na dramatiza�c�ao romanesca do fen�omeno messi�anico, reco-
brindo praticamente todos os n��veis da narrativa. Dom Sebasti�ao
torna-se a�� uma refer�encia n�ao s�o expl��cita e insistente, mas o
pr�oprio m�ovel aglutinante de grande parte das hist�orias e subte-
mas que se entrela�cam e se imbricam �a tem�atica central.22

21 Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do Sangue do Vai-e-
-volta, op. cit., p. 89.

22 S�onia L�ucia Ramalho de Farias, O Sert�ao de Jos�e Lins do Rego e Ariano Suas-
suna: espa�co regional, messianismo e canga�co, Recife, Ed. Universit�aria da UFPE,
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O mito de Dom Sebasti�ao, no romance-epop�eia de Suassuna, associa-
-se a outros tantos aspectos tratados pelo autor, de modo a direcionar
essa �releitura� do rei portugu�es pela vertente da mesti�cagem. Na de-
�ni�c�ao de Suassuna, o sebastianismo de Quaderna remete para um se-
bastianismo mesti�co, como �e mesti�ca a etnia brasileira. Assim como h�a
mesti�cagem, no romance, em apresentar, paralelamente, as �guras de
Samuel Wandernes e do Professor Clemente (conselheiros e amigos de
Quaderna) personagens com posturas e pontos de vista diferentes, de
Esquerda e Direita, que representam os nobres ib�ericos e os ��ndios bra-
sileiros, respectivamente. Tomando essas misturas, Suassuna con�gura
Quaderna como um sebastianista castanho, porque

[. . . ] se origina da con�u�encia dessas duas linhagens �reais� e �ca-
valeirescas�, a linhagem dos �caboclos� e �cabras� sertanejos da
Pedra do Reino e a linhagem dos �gentis-homens� descedentes dos
�dalgos ib�ericos. Linhagens as quais o narrador se empenha em re-
constituir, visando a comprovar o seu direito ao �trono do Imp�erio
do Brasil� na qualidade de �Rei do Quinto Imp�erio e do Quinto
Naipe� e de �Profeta da Igreja Cat�olico-Sertaneja�23

Cabe ao personagem Samuel Wandernes a explica�c�ao da persist�encia
do mito sebastianista no Nordeste brasileiro, o que �e enfatizado por Qua-
derna, no �folheto� XXV do romance, lembrando a acentuada cren�ca no
retorno do rei Desejado. Ao explicar as origens de Samuel Wandernes,
descendente da aristocracia rural pernambucana, narra como, ao de-
senvolver uma pesquisa sobre genealogia e her�aldica, o �emparedado�
Wandernes encontrou a �estranha est�oria da fam��lia Garcia-Barreto�:

A vers�ao que ele apresentava dessa hist�oria era, por�em, diferente
da nossa, se bem que ainda �mais estranha e legend�aria�. Como
todos sabem, foi a 4 de agosto de 1578 que os Portugueses, che�a-
dos por El-Rei Dom Sebasti�ao, foram derrotados pelos Mouros,
comandados por El-Rei Molei-Moluco, no norte da �Africa. Foi
uma batalha sangrenta, com morte de Reis e de muitos �dalgos,
sendo que Dom Sebasti�ao, �mo�co, casto e guerreiro como o Santo

2006, p. 350.
23 Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do Sangue do Vai-e-

-volta, op. cit., p. 5. Grifos em aspas do autor.
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que lhe deu nome, Cruzado e cavaleiro medieval extraviado na
Renascen�ca ib�erica� � como dizia Samuel �, tinha sido dado como
morto na batalha.24

Quaderna continua a sua explica�c�ao sobre o desaparecimento de Dom
Sebasti�ao e a �autocracia teocr�atica� que Filipe II imp�os a Portugal e
ao Brasil, enfatizando as causas do sebastianismo. Este �e, portanto, um
ponto da narrativa em que a ades�ao ao mito sebastianista est�a posta
explicitamente, pois, se no plano pessoal e de suas aspira�c�oes liter�arias �e
o pr�oprio narrador personagem a �gura associada a Dom Sebasti�ao, no
plano hist�orico e da descend�encia lusitana no Brasil a narrativa aponta
a fam��lia dos Garcia-Barreto como poss��vel linhagem do rei Portugu�es:

Ora, tinha sido exatamente nos �ns de 1578 que aportara a Olinda
aquele misterioso e jovem Fidalgo, Dom Sebasti�ao Barreto, tronco
e origem da fam��lia Garcia Barreto a que n�os pertenc��amos. Dizia
Samuel que, de acordo com suas pesquisas �hist�orico-po�eticas�,
esse Fidalgo era o pr�oprio Rei Dom Sebasti�ao, que escapara �a
morte na batalha e, numa Nau, viera para o Brasil, inc�ognito,
disposto a recuperar aqui, �numa nova fase de ascese guerreira e
m��stica, sua honra de Soldado e suas perdidas esporas de cava-
leiro�. Esse �e que seria o motivo da const�ancia do nome de Se-
basti�ao em todos os �lhos var�oes da fam��lia Garcia-Barreto25

Narrador matreiro, Quaderna encontrou uma forma de se �liar a esta
poss��vel descend�encia de Dom Sebasti�ao.

Merece uma nota, embora n�ao se constitua objeto de nosso estudo,
nesse momento a novela de Raimundo Carreiro, Bernarda Soledade � A
tigre do Sert�ao26, tamb�em como uma obra na qual se constata a presen�ca
do sebastianismo. Qui�c�a venhamos a desenvolver em outra publica�c�ao
um estudo no qual possamos apresentar al�em destas duas obras, v�arias
outras como comprova�c�ao do sebastianismo no Movimento Armorial.

24 Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do Sangue do Vai-e-
-volta, op. cit., p. 166.

25 Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Pr��ncipe do Sangue do Vai-e-
-volta, op. cit., pp. 166-167.

26 Raimundo Carreiro, A hist�oria de Bernarda Soledade: A Tigre do Sert�ao. In: O
delicado abismo da loucura. S�ao Paulo, Iluminuras, 2009.
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4. Considera�c�oes �nais

Autor arguto e sebastianista confesso, Ariano Suassuna elabora neste
romance um reino m��tico e um reinado liter�ario. Sua verve criativa,
mais do que assimilar a cren�ca comum de que Dom Sebasti�ao regres-
saria, constr�oi dois planos no romance para o sebastianismo, conforme
mencionamos: o plano expl��cito, no qual a linhagem sebastianista tem
descend�encia nos Garcia-Barreto, e o plano impl��cito em que o protago-
nista constr�oi seu castelo liter�ario e se torna rei, visto que descende do
monarca t�ao desejado dos povos lusitanos e brasileiros.

Portanto, Dom Sebasti�ao �e um mito que continua a ser relido em
v�arios epis�odios, n�ao s�o da literatura, mas tamb�em da Hist�oria. Aria-
no Suassuna, por exemplo, associa-o �a �gura de Ant�onio Conselheiro,
l��der de Canudos. Na �c�c�ao, retoma o misticismo messi�anico trazendo-o
para o Sert�ao paraibano, para a sua querida Vila de Tapero�a. Pedro
Dinis Ferreira Quaderna, descendente da linhagem do Encoberto, busca
realizar seu sonho de um reinado ut�opico, cujo centro se estabeleceria
atrav�es de seu castelo liter�ario. Ele se sente um outro El-Rei Sebasti�ao,
vivendo a sua pr�opria �epop�eica-demanda-novelosa�. Seu sonho e seu
reinado s�o s�ao poss��veis na literatura. E Ariano Suassuna, ao construir
este reino liter�ario de Quaderna, homenageou o Brasil e Portugal. Rea-
cendeu, atrav�es da �gura de Dom Sebasti�ao a promessa iniciada com
Dom Afonso Henriques:

D�a, contra a hora em que, errada,
Novos in��eis ven�cam
A b�en�c�ao como espada
A espada como b�en�c�ao!27

Entretanto, falta a Portugal e aos portugueses, sebastianistas por
excel�encia, s�uditos de um Quinto Imp�erio que n�ao se realizou, lembrar
como mais v��vida a empreitada do Infante, aquele que, rompendo os
la�cos de sangue, fundou Portugal, e n�ao se prendeu ao mito que contri-
buiu para a derrocada do Imp�erio fundado pelo povo lusitano.

27 Fernando Pessoa, Mensagem, op. cit., p. 32.
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Desejado, encoberto, ou adormecido, Dom Sebasti�ao �e agora apenas
um mito. N�ao existe, a n�ao ser na Hist�oria, na mem�oria e na literatura.
N�ao regressar�a, n�ao fundar�a um quinto imp�erio. Como bem escreveu
Ariano Suassuna28, em seu Auto da Compadecida, �Cumpriu sua sen-
ten�ca. Encontrou-se com o �unico mal irremedi�avel, aquilo que �e a marca
do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explica�c�ao que
iguala tudo o que �e vivo num s�o rebanho de condenados, porque tudo o
que �e vivo, morre�29.

28 Encerramos este artigo prestando homenagem ao grande mestre Armorial, Aria-
no Suassuna, por ocasi�ao de sua morte em 23 de Julho de 2014, com uma cita�c�ao
(nota 29) do seu texto mais conhecido, traduzido, estudado e adaptado para outras
artes, o Auto da Compadecida.

29 Ariano Suassuna, Auto da Compadecida, 11a. ed., Rio de Janeiro, Editora Agir,
1975, p. 33 e p. 133.
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E�ca de Queir�os e a cat�astrofe redentora

Ana Lu��sa Vilela
Centro de Literatura Portuguesa / Universidade de �Evora

1. A miragem ideol�ogica da cat�astrofe redentora (materializada no
motivo simb�olico de uma invas�ao, talvez espanhola) data, em E�ca de
Queir�os, pelo menos do tempo da colabora�c�ao no Distrito de �Evora, no
�m da d�ecada de 1860. Tudo se passa como se, por diversas vezes e por
diversos modos, E�ca tivesse amb��gua e longamente desejado (e invocado)
uma cat�astrofe iminente, esp�ecie de dil�uvio, de puri�ca�c�ao e refunda�c�ao
nacionais.

Intimamente ligada �a cr��tica social, a miragem da cat�astrofe integra,
desde as prim��cias da vida liter�aria de E�ca, uma s�erie simb�olica de repre-
senta�c�oes da sociedade, caracterizada pela invers�ao, falsi�ca�c�ao e arti�-
cialidade dos valores e refer�encias coletivas: isto �e, pela perda ontol�ogica.
Trata-se da �obvia permeabilidade ao mito da decad�encia, a grande me-
tanarrativa da gera�c�ao de 70. Alan Freeland lembra que este mito � um
modo org�anico de pensar a Hist�oria � surge, em E�ca, na sequ�encia de
um modelo de Hist�oria de Portugal inspirado nas ideias de Alexandre
Herculano. Traduzindo os longos ciclos de crescimento e de decl��nio em
termos de morte e de regenera�c�ao da P�atria, aparecer�a igualmente nos
discursos de Antero de Quental, Oliveira Martins ou Te�o�lo Braga1.

1 Cf. Alan Freeland, �Imagined Endings: National Catastrophe in the Fiction
of E�ca de Queir�os�, in Portuguese Studies, vol. 15 (1999), Leeds / London / Phi-
ladelphia, W. S. Maney & Son Ltd for Modern Humanities Research Association,
1999, pp. 105-118 (105).
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A decad�encia �e um mito hist�orico e liter�ario, tipicamente ocidental
e moderno, cujo paradigma seria a queda dos imp�erios grego e romano
e que eclodiria ciclicamente, parecendo revivescer em per��odos suces-
sivos de crise e re�uxo2. Como ali�as nos mostra Marc Angenot3, esta
consci�encia da decad�encia poder�a caracterizar, no Ocidente, a atmos-
fera angustiada de grande parte dos discursos sociais do �m do s�eculo �
que vemos j�a anunciada por E�ca na d�ecada de 60. Inquieto e ressentido,
este discurso (e a mitologia cultural em que se enraizaria) processaria
duas no�c�oes b�asicas: a no�c�ao de que o curso da Hist�oria est�a in�etido por
uma falsi�ca�c�ao ou uma fratura, uma pervers�ao ou uma desagrega�c�ao
irrepar�aveis; e a no�c�ao da aproxima�c�ao assint�otica de uma cat�astrofe,
que est�a sempre iminente mas que nunca mais chega:

Com efeito, n�os cheg�amos �aqueles tempo de decad�encia, de abai-
xamento, de corrup�c�ao, de inf�amia, de vileza, que um grande e
terr��vel facto deve vir. Nas sociedades democr�aticas de hoje n�ao
sei o que vir�a limpar a corrup�c�ao; nos tempos b��blicos foi um
dil�uvio [. . . ].4

Onze anos mais tarde, depois do con�ito franco-prussiano de 1870-
-1871, E�ca parece estar disposto a �ccionalizar essa cat�astrofe, como
modo de despertar a auto-consci�encia da na�c�ao: �E simplesmente o que
eu quero fazer, �e dar um grande choque el�ectrico ao enorme porco ador-
mecido (re�ro-me �a P�atria)�5. �E o tempo de um projeto malogrado: o
de A Batalha do Caia.

A poss��vel publica�c�ao desta futura obra, narrativa de uma invas�ao
espanhola a Portugal, teria sido, ela pr�opria, catastr�o�ca. N�ao nos de-
teremos nela, at�e porque essa obra nunca chegou a existir. E�ca nunca
a escreveu. H�a provas da inten�c�ao da sua escrita, em duas folhas que

2 Cf. Claude Gerthofert, �Le mythe de la d�ecadence�, in Pierre Brunel (dir.),
Dictionnaire des Mythes Litt�eraires, Paris, Du Rocher, 1988, pp. 407-408.

3 Cf. Marc Angenot, Le cru et le faisand�e. Sexe, discours social et litt�erature �a la
Belle �Epoque, Paris, Labor, 1986.

4 E�ca de Queir�os, E�ca de Queiroz. Prosas esquecidas, vol. II, Alberto Machado
da Rosa (org.), Lisboa, Presen�ca, 1965, p. 311.

5 E�ca de Queir�os, Cartas e Outros Escritos, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 50.
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Marie-H�el�ene Piwnik6 data de entre 1878 e 1881. Mas E�ca de Queir�os
abandonou esse projeto, que o psicanalista Pedro Luzes curiosamente
apelida de �matricida�7.

A cat�astrofe redentora ser�a depois, contudo, �ccionada numa nar-
rativa breve, A Cat�astrofe, nunca publicada pelo autor, e cuja data de
produ�c�ao �e insegura. O �lho do escritor a�rma que A Cat�astrofe foi
escrita em 1878, descrevendo o texto deste modo:

[. . . ] �e esse pequeno conto [o] primeiro pensamento dum romance
estranho que devia ter por t��tulo A Batalha do Caia, e do qual,
infelizmente, n�ao existem outros vest��gios al�em do pano inicial do
livro. O conto �e pouco mais do que esse plano ampli�cado: �e a
prepara�c�ao do romance � como aquele outro conto, A [sic] Civi-
liza�c�ao, era j�a uma primeira forma da [sic] Cidade e as Serras.8

N'A Cat�astrofe, por�em, nenhum elemento textual nos autoriza a
identi�car como espanhol o �inimigo� que ocupa ent�ao Lisboa e o resto
do pa��s9. Sup�oe-se que a proximidade tem�atica desse conto com o malo-
grado projeto do romance A Batalha do Caia ter�a induzido essa inter-
preta�c�ao. Marie-H�el�ene Piwnik, por seu turno, n�ao hesita em considerar
A Cat�astrofe como uma narrativa acabada e aut�onoma, ao contr�ario do
que tradicionalmente se a�rma10.

Dez anos mais tarde, em Os Maias, ser�a ao incorrig��vel Jo�ao da Ega
que caber�a apresentar, durante o jantar que oferece em honra de Cohen
no hotel Central, a invas�ao por Espanha como o meio privilegiado para
a regenera�c�ao do pa��s, para:

[o] ressuscitar do esp��rito p�ublico e do g�enio portugu�es! Sovados,
humilhados, arrasados, escalavrados, t��nhamos de fazer um esfor�co
desesperado para viver. [. . . ] est�avamos novos em folha, limpos,
escarolados, como se nunca tiv�essemos servido. E recome�cava-se

6 Marie-H�el�ene Piwnik, �Introdu�c�ao� a E�ca de Queir�os, Contos II, edi�c�ao cr��tica
por Marie-H�el�ene Piwnik, Lisboa, IN-CM, 2003, pp. 15-60 (23).

7 Pedro Luzes, �Psican�alise de E�ca de Queir�os�, Revista Cam�oes, n.o 9/10, Lisboa,
Instituto Cam�oes, 2000, pp. 58-66 (66).

8 Jos�e Maria E�ca de Queir�os, apud Marie-H�el�ene Piwnik, op. cit, p. 24.
9 Marie-H�el�ene Piwnik, op. cit., p. 27.

10 Idem, ibidem, p. 16.
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uma hist�oria nova, um outro Portugal, um Portugal s�erio e inte-
ligente, forte e decente, estudando, pensando, fazendo civiliza�c�ao
como outrora . . .Meninos, nada regenera uma na�c�ao como uma
medonha tareia. . . Oh! Deus de Ourique, manda-nos o castelhano!
E voc�e, Cohen, passe-me o St. �Emilion.11

Fantasista e fr��vola (note-se a coexist�encia entre a provoca�c�ao pol��ti-
ca e a circunst�ancia gastron�omica), a proposta de Ega desencadeia nos
convivas uma rea�c�ao divertida. S�o D�amaso, Alencar e Cohen o levam a
s�erio. Mas Ega tivera o bom-senso de ressalvar: �[. . . ] invas�ao n�ao sig-
ni�ca perda absoluta de independ�encia. Um receio t�ao est�upido �e digno
s�o de uma sociedade t�ao est�upida como a do Primeiro de Dezembro�12.
Esta passagem c�elebre d'Os Maias parece, na verdade, uma esp�ecie de
autocaricatura � mas n�ao t�ao completa que n�ao tome as suas precau�c�oes:
quer para que seja entendida como fr��vola, quer para que seja, ainda as-
sim, expressa e plaus��vel. Ou seja: a sua inclus�ao n'Os Maias revela que
ela teria algum signi�cado ainda, em 1888, para E�ca como uma fantasia
muito antiga e funda (recalcada?), que s�o se autoriza a exprimir atrav�es
da ironia cuidadosamente doseada.

Talvez eco remoto da mem�oria hist�orica das invas�oes francesas, sofri-
das pela gera�c�ao anterior; talvez reminisc�encia do arqu�etipo do dil�uvio
� parece-nos inequ��voco que a �gura da cat�astrofe puri�cadora (atrav�es,
ou n�ao, da invas�ao espanhola) est�a, em E�ca, explicitamente ao servi�co
do refor�co da auto-imagem nacional; integrar�a possivelmente o reser-
vat�orio de imagens que, no autor, estruturam o processo identit�ario,
�maintaining a sense of selfhood across time�13.

O certo �e que a orienta�c�ao ideol�ogica deste amb��guo desejo quei-
rosiano pela cat�astrofe nacional � entre o m��tico, o parod��stico e o li-
ter�ario � parece ter, no conto A Cat�astrofe, visos de um particular anti-
-messianismo. �E justamente essa a ideia que tentarei desenvolver aqui.

11 E�ca de Queir�os, Os Maias, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 168.
12 Idem, ibidem, p. 167.
13 Joep Leerssen, �Imagology: History and method�, in Manfred Beller e Joep

Leerssen (eds.), Imagology. The cultural construction and literary representation of
national characters, Amsterdam et New York, Rodopi, 2007, pp. 17-32 (29).
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2. Voltemos pois ao conto A Cat�astrofe, que E�ca escreveu mas que
nunca publicou. O manuscrito deste conto breve, encontrado junto ao de
O Conde d'Abranhos (deixado igualmente in�edito pelo autor), comp�oe-
-se de 17 folhas aut�ografas, de pequeno formato, escritas a l�apis de ambos
os lados, sem margem nem par�agrafos. N�ao apresenta nenhum t��tulo (o
t��tulo ter-lhe-�a sido atribu��do por um �lho de E�ca, primeiro editor da
obra) nem assinatura. Marie-H�el�ene Piwnik, que lhe fez a edi�c�ao cr��tica,
sublinha que a caligra�a �e regular e as p�aginas ter�ao sido numeradas por
um �lho do romancista, mas que as rasuras e as corre�c�oes foram feitas
pelo autor. E acrescenta: �Tudo indica que se trata de um primeiro
esbo�co�14.

A primeira edi�c�ao de A Cat�astrofe data de 1925, por Chardron, de
Lello & Irm�ao, juntamente com a de O Conde d'Abranhos. Mas esta �e
uma edi�c�ao �viciada�, pois o manuscrito foi muito alterado pelo �lho do
escritor que, al�em de �reelaborar o manuscrito paterno, de uma ponta �a
outra e de mil e uma maneiras�, lhe parece censurar, talvez por prud�encia
pol��tica, algumas tiradas anticlericais15.

Al�em disso, revela Piwnik16, mesmo em edi�c�oes que tiveram por base
a transcri�c�ao do manuscrito, o texto editado est�a incompleto, surgindo
amputado das suas duas �ultimas linhas. Na realidade, essas duas peque-
nas linhas, constantes no verso da �ultima p�agina, t�em uma import�ancia
singular: conferem �a narrativa um fecho expl��cito e permitem consider�a-
-la �como uma narrativa acabada, uma hist�oria, a de um patriota, e n�ao
como um fragmento incompleto�17.

E, assim, a editora cr��tica distingue resolutamente A Batalha do Caia
de A Cat�astrofe, apontando a data de produ�c�ao do conto como bastante
posterior �a do abortado projeto de romance. Situa-a entre 1885 e 1890,
certamente antes do Ultimatum, porque, n'A Cat�astrofe, a Inglaterra �e
ainda aludida como poss��vel protetora de Portugal18.

Alan Freeland, num interessante e talvez pouco conhecido ensaio,
a�rma pertencer este conto queirosiano ao g�enero futur-war �ction, mui-

14 Marie-H�el�ene Piwnik, op. cit., p. 18.
15 Idem, ibidem, pp. 31-32.
16 Idem, ibidem, p. 17.
17 Idem, ibidem, p. 19.
18 Idem, ibidem, pp. 29-30.
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to prol���co na Europa entre a guerra franco-prussiana de 1870-71 e o
advento da 1a Guerra Mundial. O prot�otipo do g�enero �e The Battle of
Dorking, de Georges Chesney, publicado em 1871, que �ccionaliza pros-
petivamente a invas�ao da Inglaterra, a guerra e as condi�c�oes da queda
do imp�erio brit�anico. Como n'A Cat�astrofe, o narrador de The Battle of
Dorking �e autodieg�etico e antigo soldado volunt�ario. Todavia, para al�em
de not�orias diverg�encias ideol�ogicas entre ambas as obras, enquanto na
narrativa inglesa �e dada muita import�ancia aos relatos da guerra, n'A
Cat�astrofe esse relato �e proporcionalmente menor e menos importante
do que a re�ex�ao sobre a li�c�ao coletiva representada pela guerra e pela
invas�ao de Portugal19.

3. A Cat�astrofe tem, na realidade, uma intriga particularmente es-
quem�atica. Concebido como uma s�erie de cenas fortemente simb�olicas,
tem a estrutura l�ogica de uma forma simples. Na sua brevidade e con-
centra�c�ao algo tensa e violenta, o conto efetivamente recupera alguma
coisa da matriz narrativa do mito, parecendo, como ele, constituir um
relato bastante seco, suscet��vel de organizar, segundo uma lei de r�apida
consecu�c�ao ou do caminho mais curto, acontecimentos breves e contras-
tados20. No entanto, esta relativa secura desenvolta coabita com uma
narra�c�ao autodieg�etica e cogitativa, de timbre estil��stico curiosamente
velado e s�obrio.

Basicamente, representa-se aqui um mundo poss��vel: uma Lisboa in-
vadida, sem soberania, sob o jugo opressor do inimigo. Esta lineari-
dade exemplar �e assistida, contudo, por uma concatena�c�ao so�sticada
de epis�odios e de tempos, habilmente interligados e reconstituindo uma
narrativa sucessivamente retrospetiva. Na verdade, poder��amos de�nir
este conto como uma justaposi�c�ao de cenas fortes e contrastadas, cro-
nol�ogica e tematicamente articuladas, conglobadas pela narra�c�ao medi-
tativa e discreta produzida por uma testemunha. Aqui, �e sem d�uvida

19 Cf. Alan Freeland, op. cit., pp. 107-108.
20 Colette Astier, �Interf�erences et co��ncidences des narrations litt�eraire et mytholo-

gique�, in Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des Mythes Litt�eraires, Paris, Du Rocher,
1988, p. 1080.
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mais importante a re�ex�ao do que a a�c�ao, funcionando esta como uma
ilustra�c�ao e um t�opico para aquela.

No conto, podemos identi�car tr�es tempos da a�c�ao, correspondendo a
cinco partes da narrativa (que, no texto, surgem sem qualquer indica�c�ao
externa, como se, efetivamente, o conto tivesse sido escrito de um jato,
ou acompanhasse o continuum discursivo da mem�oria e da consci�encia
do narrador). Esses tr�es tempos s�ao, esquematicamente: em primeiro
lugar, o p�os-cat�astrofe, que constitui o presente da narra�c�ao e emoldura
a narrativa, diretamente representado no in��cio (1a parte) e no �nal (5a

parte); em segundo lugar, o tempo da cat�astrofe e da guerra, dividido
pelo momento mais remoto (o do an�uncio da invas�ao, constituindo a 2a

parte), e o momento imediatamente seguinte (a 3a parte, descrevendo
a batalha em que o narrador participou e o seu regresso a Lisboa);
em terceiro lugar, o tempo pr�e-cat�astrofe, coincidente com o tempo da
produ�c�ao do conto e, portanto, com o presente emp��rico e factual do
autor (4a parte).

3.1 Na primeira parte, representa-se-nos uma Lisboa invadida, do-
minada pela tutela da bandeira estrangeira e por um c�eu cuja cor azul
parece j�a ter algo de �bruma londrina�21. Sublinhem-se desde j�a dois ou
tr�es elementos importantes: a recorr�encia not�avel dos motivos da casa,
da bandeira e do horizonte espacial (o c�eu ou o �rmamento), investidos
de valores simb�olicos interessantes: sem d�uvida s��mbolos dos poderes
formal ou informalmente institu��dos (pr�oprios ou invasores), funcionam
sobretudo como a refer�encia a entidades agregadoras, seres tutelares que
presidem aos cen�arios, aglutinam os elementos e metaforizam o ambien-
te.

Este horizonte �e captado pela perspetiva de um narrador, represen-
tante do burgu�es m�edio da Baixa, pessoa avisada e de posses, cuja casa
se situa num �triste segundo andar do largo do Pelourinho defronte do
Arsenal�22. A sua casa � topos a partir do qual come�ca e termina a nar-
rativa � �e um posto de mira privilegiado sobre o cora�c�ao da cidade e,
desgra�cadamente, tamb�em sobre a sentinela inimiga do Arsenal, perpe-

21 E�ca de Queir�os, �A Cat�astrofe�, in Contos II, ed. cit., p. 64.
22 Idem, ibidem, p. 63.
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tuamente presente e vigilante. Sendo o estrangeiro invasor personi�cado
por essa sentinela, que ocupa um lugar que dantes era o da sentinela
portuguesa, a autocr��tica contrastada �e arrasadora:

[. . . ] h�a sobretudo um tipo de soldado que me indigna, �e o rapag�ao
robusto, s�olido, bem plantado sobre as pernas, de cara decidida,
e olho reluzente. Digo sempre: foi este que nos venceu; e n�ao sei
por que, lembrando-me do nosso pr�oprio soldado, bisonho, sujo,
encolhido, enfarado, enfezado do mau ar dos quart�eis e da insalu-
bridade dos ranchos, � vejo nessa superioridade de tipo e de ra�ca
toda a explica�c�ao da cat�astrofe.23

Parece retomar-se, aqui, a representa�c�ao acerba da degenera�c�ao ra-
cial e espiritual da sociedade portuguesa, aproximando esta narrativa de
t��picas orienta�c�oes queirosianas, desde As Farpas at�e, talvez, A Ilustre
Casa de Ramires. Se, nesta tirada, se identi�ca o estafado argumento
da ra�ca, coadjuvado pelas adversas condi�c�oes de vida dos militares,
como justi�cando a derrota militar, umas linhas abaixo o argument�ario
diversi�ca-se, generaliza-se e, sobretudo, adquire uma fei�c�ao psicol�ogica,
espiritual e �etica:

E desta vis�ao do soldado parece-me ent�ao alargar-se, e abranger
toda a cidade, todo o pa��s: foi esta sonol�encia l�ugubre, este t�edio,
esta falta de decis�ao, de energia, esta indiferen�ca c��nica, este re-
laxamento da energia e da vontade, creio que nos perderam. . . �As
vezes, soam-me ao ouvido as acusa�c�oes tantas vezes repetidas do
tempo da luta: n�ao t��nhamos nem ex�ercito, nem quadros, nem arti-
lharia, nem defesa, nem armas. . . Qual! O que n�ao t��nhamos eram
almas. . . era isso que estava morto, apagado, adormecido, desna-
cionalizado, incerto. . . Ora num Estado em que as almas est�ao
envelhecidas e gastas � o que resta pouco vale.24

Ou seja, neste conto, as raz�oes para a cat�astrofe � a perda de so-
berania � v�ao centrar-se numa no�c�ao de ��ndole espiritual: a �alma�. A
falta de �alma� (termo cujas ocorr�encias s�ao frequentes no conto) da

23 Idem, ibidem, p. 56.
24 Idem, ibidem, p. 66.
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sociedade portuguesa do pr�e-guerra seria a raz�ao maior do desastre na-
cional. O sintoma maior dessa falta de alma seria a absoluta incapaci-
dade, por parte do povo portugu�es, de reagir autonomamente, tomando
iniciativas racionais, consequentes e e�cazes; por exemplo, durante a
catastr�o�ca batalha, s�ao literalmente esmagadas algumas her�oicas ini-
ciativas, individuais e isoladas. Essa incapacidade de rea�c�ao consciente
e organizada est�a inextricavelmente associada ao h�abito secular da ex-
cessiva depend�encia do Estado. Desse modo, a mentalidade coletiva e a
pr�opria gera�c�ao do narrador s�ao explicitamente responsabilizadas pela
desgra�ca. Tanto a in�ercia longamente instalada na sociedade portuguesa
como a sua cr��tica est�eril e, no fundo, c�umplice s�ao os fatores centrais
da cat�astrofe nacional.

3.2 A segunda parte �e ligada �a primeira atrav�es do motivo da sen-
tinela. Em analepse, �e representada a noite em que se soube em Lisboa
a not��cia da invas�ao.

Numa casa lisboeta (a do Nunes, que fazia anos), a rea�c�ao dos pre-
sentes �a derrota salda-se pela sensa�c�ao de impot�encia e pelos pequenos
temores inspirados pelo ego��smo material � perder o emprego, os rendi-
mentos25. Entretanto, surge uma manifesta�c�ao de um grupo de jovens
estudantes no Rossio, apelando �a defesa da independ�encia. E, dentro de
casa, para �sacudir o torpor apavorado das senhoras�26, um alferes recita,
l�anguido, a uma assembleia de amigos singularmente passiva e amodor-
rada, um poema que fala sobre uma sentinela rom�antica: �Dorme, que
eu velo, sedutora imagem. . . �27 (trata-se de um verso c�elebre de �A Ju-
dia�, de Tom�as Ribeiro). �E a resposta da sociedade a uma corajosa, mas
isolada e fugaz, iniciativa emocional. O canto dos manifestantes acaba
por se abater e extinguir, como uma bandeira a que falta a for�ca para se
erguer no mastro28. A resposta ao apelo �as armas �e a plangente voz do
erotismo rom�antico. E, �[j]�a a essa hora, o ex�ercito inimigo pisava o solo
da p�atria�29. De certo modo, pode sentir-se aqui a representa�c�ao subtil

25 Idem, ibidem, pp. 66-69.
26 Idem, ibidem, p. 70.
27 Idem, ibidem, pp. 69-70.
28 Idem, ibidem, p. 69.
29 Idem, ibidem, p. 70.
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da misoginia anti-rom�antica, assente na oposi�c�ao proudhoniana entre a
mulher (sedu�c�ao e passividade) e o homem (racionalidade e a�c�ao).

3.3 A representa�c�ao desta l��rica sentinela �e elo de liga�c�ao com a parte
e o momento seguintes da narrativa: ainda em �ash-back, na terceira
parte o narrador relata a sua experi�encia direta da guerra e dos seus
horrores. E percebe-se neste relato uma con�gura�c�ao algo apocal��ptica,
funcionando a guerra como uma cesura veemente da ordem social, j�a
anunciada nos ajuntamentos do Rossio.

Trata-se de um relato de elevada proje�c�ao subjetiva, com contornos
de pesadelo, alucina�c�ao e incompreens�ao. Representa-se um agudo so-
frimento f��sico, permeado de desorienta�c�ao e desamparo, num ambiente
de espera indecisa e confusa. Perceciona-se, sem ser poss��vel ao narra-
dor mape�a-los claramente, um casebre, uma colina, um aglomerado de
�arvores. Novamente o motivo da casa (neste passo, o prec�ario miser�avel
que serve de albergue aos feridos) recupera simbolicamente uma �sio-
nomia humana e coletiva: est�upida, negligente, ou miser�avel.

Sob a chuva torrencial, o cansa�co e a fome extremos, o grupo de
milicianos n�ao sabe onde est�a, ou onde est�ao os inimigos; o narrador e
os seus companheiros n�ao veem nada nem ningu�em, al�em das sombras,
da lama, da n�evoa parda. �E um cen�ario de pesadelo inde�nido, em que
�e mais lancinante a sensa�c�ao f��sica e o terror30.

Em contraste com a massa dos milicianos, confundida com o espa�co
coletivo, destaca-se, irreconhec��vel, a �gura do alferes, o mesmo que re-
citava languidamente �A judia� no recente ser�ao lisboeta. Her�oico a�nal,
comanda no teatro da guerra a mil��cia mal vestida, mal alimentada e
mal treinada; e termina sendo mortalmente atingido por s�ubita fuzila-
ria, pedindo aos seus que lhe acabem a agonia. Por�em, �e o momento
da fuga desordenada e em p�anico. Outro o�cial, tentando deter a de-
bandada, acaba cegamente espezinhado pela multid�ao em fuga31. Um e
outro constituem talvez �guras sacri�ciais, exemplos falhados de Messias
da celeritas voluntarista, com a voca�c�ao do fracasso32.

30 Idem, ibidem, pp. 70-71.
31 Idem, ibidem, p. 71.
32 Cf. Fran�cois Laplantine, Les trois voix de l'imaginaire. Le messianisme, la pos-

session, et l'utopie, Paris, Editions Universitaires, 1974.
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Depois, o regresso do narrador a Lisboa permite-lhe a vis�ao da
aglomera�c�ao no Rossio do povo em fuga, �uma massa brutal e apa-
vorada, redemoinhando sobre si mesma, gritando por p�ao, sob a chuva
implac�avel�33. Os levantamentos s�ao ca�oticos, quer devocionais, quer
agressivos, �ora arrojando-se �as igrejas, ora pedindo armas�, e o narrador
resume-os: s�ao �os horrores da demagogia�34. Nesta representa�c�ao, como
na da batalha, n�ao poderemos deixar de identi�car elementos simb�olicos,
partilhados quer pelos mitos do dil�uvio, quer pelos do apocalipse: um ca-
taclismo, em que a viol�encia se acompanha de chuva catastr�o�ca, abala
a ordem institu��da e instala o regresso ao caos. A ele se seguir�a, tipica-
mente, um tempo de perman�encia numa esp�ecie de �reino da morte� �
do qual, depois da prova terr��vel e puri�cadora, os sobreviventes dever�ao
sair regenerados35. Ao servi�co de uma requintada economia narrativa,
esta remissibilidade aos motivos m��ticos e �a sua temporalidade c��clica
alia-se neste ponto ao sum�ario e �a elipse (�Como entrei em Lisboa, e
me achei em casa � realmente n�ao me lembro�36), e contribui para a
cria�c�ao, na narrativa, de um efeito de unidade temporal, que de algum
modo estabiliza, conferindo-lhe concentra�c�ao e linearidade.

3.4 O segmento textual consagrado ao momento da guerra ocupa
no conto um lugar central. O regresso do narrador a Lisboa permite
ligar esse epis�odio cruel ao tempo mais vasto, inde�nido e pachorrento,
anterior ao desastre. �E a quarta e pen�ultima parte da narrativa, que cor-
responde a um regresso ao tempo anterior, aquele que criou condi�c�oes e
de algum modo traduziu o sentimento latente, mas inerme, da cat�astrofe
iminente: o tempo de E�ca. Trata-se do momento central e mais remoto
do tempo intradieg�etico, mas que coincide com o presente extradieg�etico
� o presente da produ�c�ao do conto: �E pensar que durante anos nos
pod��amos ter preparado�. �E nesses �anos� (a �epoca em que o texto
�e produzido) que �e poss��vel rastrear esse amb��guo e ocioso desejo de
cat�astrofe, de sensa�c�ao de inviabilidade do pa��s e da sua queda pr�oxima,

33 E�ca de Queir�os, �A Cat�astrofe�, in Contos II, ed. cit., p. 73.
34 Idem, ibidem, p. 73.
35 Cf. Cou�gnal, in Pierre Brunel (dir.), op. cit., p. 430.
36 E�ca de Queir�os, �A Cat�astrofe�, in ed. cit., p. 73.
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e mesmo da sua invas�ao (�Isto est�a caindo tudo entre as m�aos dos ou-
tros. . . �37).

Teria sido �util ter formado um corpo de volunt�arios ��a maneira da
Inglaterra�38, com disciplina, orgulho da farda, equipamento, etc.. Mas,
sobretudo, a causa da derrota era o abatimento e a in�ercia: �T��nhamos
ca��do na indiferen�ca, num cepticismo imbecil, num desd�em de toda a
ideia, numa repugn�ancia de todo o esfor�co, numa anula�c�ao da vontade.
Est�avamos caqu�ecticos.�39. Os desgra�cados h�abitos de depend�encia (da
Igreja, do Estado) foram, eles sim, os culpados da cat�astrofe:

Quando um pa��s abdica assim nas m�aos dum governo toda a sua
iniciativa � cruza os bra�cos, e espera que a civiliza�c�ao lhe caia
feita das secretarias, como a luz lhe vem do sol � este pa��s est�a
mal; as almas perdem o vigor; os bra�cos o h�abito do trabalho; a
consci�encia perde a regra, o c�erebro perde a ac�c�ao. E como o go-
verno est�a l�a para fazer tudo � o pa��s estira-se ao sol, acomoda-se
para dormir bem. Acorda, como n�os acord�amos, com uma sen-
tinela estrangeira �a porta do Arsenal. Ah, se n�os tiv�essemos sa-
bido!40

Neste conto assistimos, pois, a uma justaposi�c�ao textual das repre-
senta�c�oes das causas remotas e das consequ�encias da nefanda atitude
da sociedade portuguesa. Segue-se-lhe uma literal retrata�c�ao da cr��tica
feroz e est�eril, ou, mesmo, do vencidismo precoce da elite burguesa de
Lisboa:

�Iamos para os caf�es, para o Gr�emio, tra�car a perna, e entre duas
fuma�cas, dizer indolentemente:
� Isto �e uma choldra! Isto est�a perdido! Este �e um pa��s ign�obil!. . .
Isto est�a caindo entre as m�aos dos outros. . .
E em lugar de nos esfor�carmos por salvar isto � ped��amos mais
cognac, e part��amos para o lupanar. Ah gera�c�ao covarde, foste
bem castigada!41

37 Idem, ibidem, p. 75.
38 Idem, ibidem, p. 73.
39 Idem, ibidem, p. 73.
40 Idem, ibidem, p. 74.
41 Idem, ibidem, p. 75.
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Assim, atrav�es da particular montagem anisocr�onica da narrativa
(diretamente relacionada com a narra�c�ao autodieg�etica, e consequente
ado�c�ao de estrat�egias como as do telling e de extens�oes re�exivas das
cenas rememoradas), a pen�ultima e a �ultima partes do conto contrastam
vivamente entre si � tanto quanto contrastam a realidade referencial (a
contemporaneidade do autor, fazendo prever a ru��na) e aquela que lhe
suceder�a (a ru��na e a consequente regenera�c�ao): �Mas agora esta gera�c�ao
�e outra gente: esta n�ao diz que isto est�a perdido: cala-se e espera; se n�ao
est�a animada, est�a concentrada. . . �42.

3.5 O �nal do conto retoma, pois, o �agora� do in��cio, mas a uma nova
luz: a da diferen�ca e da esperan�ca. Mesmo sendo, neste conto, marcante
e maiorit�ario o tom cr��tico e autocr��tico, pr�oprio de quem faz um exame
coletivo de consci�encia, e conclui que a atitude mental de todos foi a
respons�avel pelo cataclismo, o conto n�ao termina sem a caracteriza�c�ao
de uma nova �epoca, feita de gente renovada.

Agora, quase n�ao importam os outros, os inimigos, �gurados por
antonom�asia pela constante sentinela do Arsenal; agora importam so-
bretudo, e de outra maneira, os n�os, os que aprenderam a li�c�ao, os
descendentes da gera�c�ao perdida, a comunidade clandestina e vasta dos
conspiradores. �E not�avel, em A Cat�astrofe, a import�ancia consagrada e
a con�an�ca depositada nos �lhos da gera�c�ao exterminada. �E o tempo
da germina�c�ao como que p�os-diluviana: as tarefas da regenera�c�ao in-
cluem explicitamente a da procria�c�ao (�as mulheres parecem ter sentido
a sua responsabilidade e s�ao m�aes, porque t�em o dever de propagar [?]
cidad�aos�43). Coagida �a reserva e �a interioridade, a sociedade encerra-se
na organiza�c�ao, no trabalho e no estudo. Descreve-se a organiza�c�ao forte
da fam��lia, concentrada na educa�c�ao dos �lhos no amor �a liberdade e �a
p�atria. Refugiada em si pr�opria e, mais uma vez, no c��rculo ��ntimo das
suas casas, essa vida latente e solid�aria resiste, prepara-se e busca, como
no interior da arca sob o dil�uvio, os sinais luminosos do futuro.

42 Idem, ibidem, p. 75.
43 Idem, ibidem, p. 74.
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E eles existem � mesmo que modestamente contidos no �fogo contido
mas va- lente� de cada olhar, ou na luz que brilha �por detr�as de cada
vidra�ca�44.

Deste modo se progride nas linhas de mira do horizonte narrativo:
do olhar vertical, de baixo para cima, perscrutando, como os sobrevi-
ventes na arca de No�e, o largo c�eu, a chuva, o �rmamento, o sol, ou a
lua melanc�olica, as personagens passam a �tar, pelo contr�ario, o baixo
e o ��ntimo: a luz do candeeiro familiar, da casa, de todas as casas, do
rosto de cada um e de todos os membros da comunidade. J�a n�ao se olha
o horizonte vago e imponder�avel do c�eu: olha-se horizontalmente, fra-
ternalmente o vizinho; olha-se prospetivamente o grande momento da
desforra; e olha-se a sentinela estrangeira, igualmente vizinha, para avi-
var pro�laticamente o �odio e a for�ca da esperan�ca. A imagem obsidiante
do grande Outro, o inimigo robusto e atl�etico, �e, neste sentido, indis-
pens�avel e coesiva: serve simultaneamente �a comunidade, no �nal, como
um est��mulo e como um repoussoir ; �e uma esp�ecie de �gura do Pai ou
do Super-Ego mal�evolo, memento da sua fraqueza e da cat�astrofe que
ela gerou � mas tamb�em do acicate e da emula�c�ao.

A comunidade reprimida consola-se atrav�es das suas medita�c�oes e
celebra�c�oes secretas, rituais que inventa para fortalecer os seus v��nculos
e incitar ao culto da na�c�ao. Mesmo a bandeira nacional, t�ao amada agora
(�as quinas de que n�os nos r��amos, e que agora nos enternecem�45) bai-
xou ao ref�ugio do culto caseiro. E essa mesma migra�c�ao acentua a tona-
lidade centr��peta e interiorizante do pr�oprio relato: como uma viagem
inici�atica ao inconsciente, ou uma morte simb�olica, condi�c�ao preambular
da reden�c�ao.

4. Notamos, pois, que o escalonamento de tempos n'A Cat�astrofe
�e concebido de forma muito h�abil, produzindo, nomeadamente, duas
ordens de efeitos de leitura. Por um lado, o contraste gerado pela conti-
guidade das duas partes �nais � localizando os comportamentos sociais
no passado mais remoto (antes da guerra) e no presente (ap�os a guerra)

44 Idem, ibidem, p. 74.
45 Idem, ibidem, p. 75.
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� condensa o essencial do sentido ideol�ogico do conto. Por outro lado, a
progress�ao subtil entre incipit e explicit � ambos centrados no presente
p�os-guerra da narra�c�ao � abre a narrativa �a proje�c�ao de um futuro que,
sendo remoto e incerto, confere no entanto �a narrativa um fecho preciso
e um sentido claramente esperan�coso.

No mesmo sentido se observa neste conto uma particular subvers�ao
do modelo cl�assico da �gura da cat�astrofe, enquanto desenlace tr�agico.
Come�cando a narrativa pelos days after, a representa�c�ao do pathos e
da cat�astrofe, n�ao apenas indiciada, mas concretizada desde o in��cio, �e
temperada pela narrativa em apaziguante �ash-back e permite anteci-
par novo (embora long��nquo) cl��max, invertendo o sentido profundo do
elemento catastr�o�co.

Do mesmo modo, a narra�c�ao autodieg�etica constr�oi, com delicadeza,
uma especial��ssima �gura de narrador. Signi�cativamente an�onimo, ele
�e talvez literalmente um tipo. O seu anonimato n�ao prejudica a sua
esp�ecie particular de referencialidade nacional, talvez universal: repre-
sentando condi�c�ao e atributos t��picos (os do comum burgu�es), �e esse
anonimato que convida �a sua generaliza�c�ao e re�gura�c�ao pelo leitor. O
anonimato acentua, al�em disso, a natureza paradigm�atica dos aconteci-
mentos narrados. Numa retrospe�c�ao que �e uma introspe�c�ao, o narrador
d'A Cat�astrofe exibe uma exemplaridade e centralidade cruciais. Ele �e,
no conto, materialmente medial. A absoluta preval�encia do seu ponto
de vista pessoal, privilegiado pela localiza�c�ao espacial da sua casa, pela
experi�encia da guerra, pela sua perten�ca burguesa, proporciona uma
perspetiva frequentemente panor�amica, em picado (sobre o Rossio) e
em contrapicado (na cena de guerra), refor�cando a impress�ao de centra-
lidade e universalidade.

Complementarmente aos efeitos do anonimato do narrador, atua a
organicidade inde�nida, mas difusa, da representa�c�ao das personagens
do conto, muitas delas coletivas, an�onimas ou usando uma esp�ecie de
n�ao-nomes (como o exemplar Nunes. . . ). E corresponde-lhe a modera�c�ao
� quase um empobrecimento � do discurso �nal do narrador. Com uma
sugest�ao de ternura, curiosamente anticarism�atico e em surdina (t�ao em
surdina que as duas linhas �nais do conto, constantes do verso do ma-
nuscrito, s�o foram realmente descobertas em 2003), o seu tom contido,
como a meia-voz, permite que a mistura de ambiente opressivo e des-
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conforto ontol�ogico coexista com a vaga esperan�ca comum e a aspira�c�ao
de todos a um futuro feliz. A�nal, foi conquistado por todos, atrav�es
da dor e da anomia, esse vital suplemento de alma, que ser�a tamb�em a
reconquista coletiva da soberania e da identidade nacionais. O narrador
d'A Cat�astrofe �e, a�nal, apenas um modelo absolutamente mediano de
testemunha, cuja exemplaridade o funde na multid�ao.

Ernesto Rodrigues evoca Bernardo Soares46, a prop�osito do narra-
dor d'A Cat�astrofe. Compreende-se (embora mal) que ele lhe recorde
esse semi-heter�onimo pessoano que, desassossegado, insone e entorpe-
cido, se recusa a si mesmo um rosto, e em quem Pessoa se reconhece
no cansa�co e na mutila�c�ao. Mas, se assim �e, o narrador d'A Cat�astrofe
�e um semi-heter�onimo-an�onimo de E�ca. Neste conto, a laxid�ao delibe-
rada das diferen�cas entre a �gura�c�ao individual e a coletiva, apagando
os valores da heroicidade pessoal, sublinha os regenerados valores da
emo�c�ao patri�otica partilhada, da consci�encia, do car�ater e do sentido
solid�ario da comunidade em vias de salva�c�ao. Este narrador �e, a�nal,
um anti-Bernardo Soares. Se, como diz Robert Br�echon, Bernardo Soa-
res �e �o nada que Pessoa descobre em si mesmo quando para de �ngir�47,
o narrador d'A Cat�astrofe �e o tudo que o povo portugu�es descobre em
si mesmo quando para de dormir.

5. Acordar � �e o des��gnio fundamental desta narrativa. Despertar
a consci�encia coletiva de uma na�c�ao ap�atica e degenerescente para a
import�ancia da responsabilidade, do esfor�co e do amor-pr�oprio; mas
tamb�em para o valor do sentido da comunidade organizada, do sen-
timento de na�c�ao e de cidadania. Repare-se que nunca �e nomeada a
nacionalidade do invasor. Bloqueada a hip�otese de, por exemplo, acusar
os espanh�ois, o povo portugu�es encontra-se igualmente sem a tradicio-
nal prote�c�ao brit�anica � e isso pode refor�car a import�ancia da sua a�c�ao

46 Ernesto Rodrigues, Pref�acio a E�ca de Queiroz. A Cat�astrofe e Outros Contos,
Lisboa, Rolim, 1986, p. 39.

47 Robert Br�echon. Estranho Estrangeiro � Uma biogra�a de Fernando Pessoa,
Lisboa, Quetzal, 1996, p. 515 (vers�ao eletr�onica, consultada a 6 de maio de 2014 em
<http://pessoana.blogspot.pt/search/label/Bernardo%20Soares>).
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aut�onoma48. Note-se, al�em disso, que os tradicionais her�ois da celeritas
� jovens, voluntaristas, violentos e fundadores � s�ao aqui substitu��dos
pelos pacatos her�ois da gravitas: paternais, educadores, meditativos, so-
bretudo discretos e pacientes: �esta gera�c�ao (. . . ) cala-se e espera�49.

Observe-se, ainda, que a �como�c�ao� que a publica�c�ao desta obra
(como a da fracassada A Batalha do Caia) teria querido desencadear
pode ser atribu��da a um ideal �etico e c��vico � com origem num �repu-
blicanismo ideal� que Rui Ramos considera inspirado na interpreta�c�ao
da hist�oria da rep�ublica romana � que ter�a sido perseguido pelas �guras
da gera�c�ao de 7050. Trata-se da ideia latina da virtus, a for�ca viril e
justa, associada ao sentido da dignidade coletiva, da integridade c��vica e
da honra patri�otica. O recentramento dos �ultimos anos na interroga�c�ao
mais ampla sobre a identidade nacional e o sentido da cultura euro-
peia pode pois constituir, por parte de E�ca, a recupera�c�ao mais n��tida,
pelo vi�es simb�olico, da elementaridade de um ideal �etico-pol��tico de raiz
cl�assica, presente desde muito cedo na sua forma�c�ao.

Este conto �de tese� consiste pois numa esquematiza�c�ao modelar
da identidade social portuguesa � uma caracter��stica tem�atica de certo
modo extens��vel �a obra queirosiana como um todo: justamente aqui se
faz a retrata�c�ao de um vencidismo precoce e ocioso, t��pico das pseudo-
-elites da capital (que E�ca integra certamente no momento da sua produ-
�c�ao).

A simpli�ca�c�ao e distor�c�ao exemplares, a imprecis�ao referencial e
hist�orica, a tens�ao que elas engendram, criam nesta narrativa uma in-
temporalidade larga, �xada no t��pico � isto �e, no presente-padr�ao. Trata-
-se de um mito pedag�ogico. Ele conta, como o mito do Apocalipse, a de-
sapari�c�ao convulsiva dum mundo, a rutura radical com a sua ordem
cont��nua e hist�orica, a que se seguir�a uma salva�c�ao �nal.

Por�em, ao contr�ario da narrativa apocal��ptica, essa salva�c�ao n�ao
liga o �m do mundo �a transcend�encia nem �a esperan�ca messi�anica. A
salva�c�ao n�ao est�a no outro, em qualquer outro, mas no mesmo e nos seus
iguais, no coletivo coeso � em cada um, em todos, e na consci�encia da

48 Cf. Alan Freeland, op. cit., pp. 115-116.
49 E�ca de Queir�os, �A Cat�astrofe�, in ed. cit., p. 75.
50 Cf. Rui Ramos, A Segunda Funda�c�ao (1890-1926), in Jos�e Mattoso (dir.),

Hist�oria de Portugal, Lisboa, C��rculo de Leitores, 1994, vol. VI, pp. 62-63.
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sua coes�ao. �E uma esp�ecie de messianismo antimessi�anico: n�ao assenta
no carisma do chefe salvador, mas na prepara�c�ao an�onima e solid�aria,
pac���ca e interior e, sobretudo, na educa�c�ao das crian�cas. Quando o nar-
rador aponta ao �lho a atl�etica sentinela que os guarda � representando
o invasor odiado � n�ao lhe indica um messias: assinala-lhe um modelo de
virilidade, autodetermina�c�ao e disciplina que ele, e s�o ele, generalizado
�a cultura do pa��s, poder�a evitar a derrocada e a humilha�c�ao coletivas.

Na verdade, A Cat�astrofe diz-nos que o importante �e que os desastres
sejam interpretados como um est��mulo �a educa�c�ao aut�onoma e solid�aria.
Metanarrativas, as linhas �nais do manuscrito, s�o recentemente recupe-
radas, acentuam a ancestral fun�c�ao do conto, a sua fun�c�ao aglutinadora,
moralizante e pedag�ogica, fomentando a partilha comunit�aria de valores
e de cren�cas.

Dizem-nos essas linhas: �como um curso de hist�oria nacional, conto
aos meus rapazes esta hist�oria, dum patriota�51. Os seus �rapazes�, os
narrat�arios, os descendentes, somos n�os.

51 E�ca de Queir�os, �A Cat�astrofe�, in ed. cit., p. 75.
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Mundial e o seu re�exo na identidade e

nas representa�c�oes no mundo
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de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

Introdu�c�ao

Este artigo tem por �nalidade apresentar e analisar o papel e a
miss�ao da S�ervia neste con�ito. Embora a Hist�oria n�ao seja a nossa
�area espec���ca de investiga�c�ao, abordaremos o tema do ponto de vista
hist�orico, utilizando, para este efeito, as fontes de autores nacionais e es-
trangeiras, de forma a sermos t�ao imparciais quanto poss��vel ao encarar
esta parte da hist�oria do nosso pa��s, a nosso ver muito her�oica e quase
mission�aria na hist�oria universal. No �ambito da constru�c�ao da identidade
nacional s�ervia ap�os a Primeira Guerra Mundial, ser�a inevit�avel, a nosso
ver, mencionar tamb�em algumas fontes liter�arias, sobretudo po�eticas
s�ervias inspiradas no tema, procurando analisar o papel da literatura, e
mais especi�camente da poesia na cria�c�ao de um imagin�ario her�oico e
quase m��tico envolvendo alguns acontecimentos hist�oricos. Veremos se e
de que forma a poesia criada imediatamente ap�os a guerra in�uenciou a
cria�c�ao de ideias patri�oticas (ou n�ao) acerca de determinadas persona-
gens participantes na guerra (nomeadamente Gavrilo Princip), o pr�oprio
pa��s e o seu povo. Procuraremos demonstrar que as vis�oes hist�oricas e
po�eticas do papel da S�ervia na Primeira Guerra Mundial n�ao foram
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exageradas nem particularmente nacionalistas, sendo perfeitamente in-
seridas no contexto sociocultural em que foram criadas.

Para os efeitos deste trabalho, concentrar-nos-emos em tr�es aconte-
cimentos fulcrais para a S�ervia em toda a Primeira Guerra Mundial: o
atentado de Sarajevo, a retirada dos militares s�ervios atrav�es da Alb�ania
e a rutura da Frente de Tessal�onica. No que diz respeito ao primeiro,
as fontes estrangeiras e algumas nacionais parecem un��vocas, quase cul-
pando a S�ervia do in��cio da guerra e de todos os erros pol��ticos, di-
plom�aticos e hist�oricos que, segundo se costuma interpretar, conduziram
ao atentado do arquiduque Francisco Fernando e da sua esposa So�a.

Em rela�c�ao ao segundo e terceiro acontecimentos, durante a guerra,
os jornais estrangeiros, especialmente franceses e ingleses, destacavam a
invulgar coragem dos Aliados, particularmente dos s�ervios, admirando as
t�aticas e t�ecnicas militares aplicadas nas batalhas e a grande abnega�c�ao,
sacrif��cio e entrega aos ideais, por parte do povo e do ex�ercito s�ervio1. Os
jornais alem�aes e austr��acos2, por�em, pareciam destacar-se pelas carica-
turas e abordagens negativas anti-eslavas e anti-s�ervias, fomentando as
ideias da superioridade da �ra�ca germ�anica�. N�ao dominando, por�em, a
l��ngua alem�a, n�ao podemos analisar o conte�udo dos textos jornal��sticos,
limitando-nos, por�em, apenas �as caricaturas e �as fotogra�as, que nos
levaram a esta conclus�ao.

Imediatamente depois da guerra, os s�ervios eram vistos, no mundo e
no pr�oprio pa��s, simultaneamente como os principais culpados da guerra
e os valentes her�ois que defenderam a Europa e os valores crist�aos.
Os documentos e livros estrangeiros que consultamos para este artigo

1 O jornal franc�es Le Petit Journal, na capa de um dos seus n�umeros, presta home-
nagem �a �Her�oica S�ervia�, como se pode veri�car na p�agina Web: <https://www.goo
gle.pt/search?q=le+petit+journal+la+serbie+%C3%A0+la+grande+guerrre&espv
=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Ym5U5q4HOr60gXa84CgBw&ved=0CA
YQ_AUoAQ&biw=1288&bih=707#facrc=_&imgdii=_&imgrc=XfciIcx19txEfM%
253A%3BTsuwaOQoCrwRNM%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.lelivre.fr%252Fph
otos%252FRO1%252FRO10052138.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lelivre.fr%
252Fdefault.asp%253Fpage%253D60%2526C%253D70%252C4411%2526A%253D1%
2526tri%253D%3B400%3B567>, consultado a 30 de Dezembro de 2015.

2 �A S�ervia tem que morrer!� � caricatura muito popular nos jornais alem�aes e
austr��acos da altura (cf. <http://www.bilderstrom.de/stmichael/faecher/geschichte
/osmanisch/osmanisch.htm>, consultado a 30 de Dezembro de 2015).
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quase n�ao mencionam o espec���co papel da S�ervia na retirada atrav�es da
Alb�ania, podendo interpret�a-lo ou como um ato de cobardia, ou como
uma das maiores derrotas na hist�oria do povo s�ervio. No que se refere
�a Frente de Tessal�onica, os autores estrangeiros costumam limitar-se a
caracterizar este evento como uma grande vit�oria dos Aliados, mencio-
nando a S�ervia apenas esporadicamente.

A nosso ver, um dos piores erros cometidos por parte do Governo
s�ervio, relativamente aos veteranos da Primeira Guerra Mundial, �e o
facto de eles n�ao terem sido de alguma forma recompensados, e de terem
sido praticamente ignorados e esquecidos logo depois da guerra, mesmo
tendo alguns sido gravemente feridos.

Para se sustentarem, muitos dos, at�e ao �m da guerra, her�ois glorio-
sos, tinham que pedir esmola na rua ou aceitar trabalhos humilhantes e
mal pagos. Nomeadamente, Milunka Savi�c, a primeira mulher sargento
no ex�ercito s�ervio, guerreira destacada e extremamente corajosa, morreu
limpando casas de banho p�ublicas, sendo esta situa�c�ao um exemplo das
atitudes ingratas por parte do Estado s�ervio.

Esta divis�ao entre os sentimentos de culpa, vergonha, ingratid�ao, pa-
triotismo, sacrif��cio crist�ao e hero��smo, in�uenciou, certamente a identi-
dade nacional s�ervia, as suas representa�c�oes e pr�aticas identit�arias den-
tro e fora do nosso pa��s, o que procuraremos demonstrar ao longo deste
trabalho.

Contexto hist�orico e as circunst�ancias que conduziram �a
guerra

Embora aparentemente seja f�acil determinar as causas da Primeira
Guerra Mundial, esta tarefa torna-se mais complexa quando se obser-
vam os problemas e as situa�c�oes sociais e pol��ticas em cada pa��s interve-
niente: o imp�erio austro-h�ungaro estava a perder o seu poder, uma vez
que estava a enfrentar o desejo de diversas nacionalidades que a incor-
poravam de se libertarem da sua ocupa�c�ao, a R�ussia tinha numerosos
problemas ao n��vel das desigualdades e injusti�cas sociais, os regimes nos
pa��ses que chegariam a intervir na guerra eram antidemocr�aticos, o que
ocasionava uma s�erie de tens�oes pol��ticas nos pa��ses europeus. Francisco
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Jos�e apercebeu-se de que o poder dos h�ungaros estava a aumentar no
seu imp�erio e, para o impedir, deu v�arios n��veis de autonomia aos s�ervios
e croatas. Ele pr�oprio estava contra o in��cio da guerra, com receio da
interven�c�ao russa para defender a S�ervia.

A situa�c�ao sociopol��tica na Europa no �nal do s�eculo XIX e no in��cio
do s�eculo XX n�ao era simples, uma vez que a Fran�ca, derrotada na guerra
franco-prussiana de 1871, se viu obrigada a ceder �a Alemanha a regi�ao
de Als�acia-Lorena, que continha muitos recursos naturais, sobretudo
carv�ao e ferro. De acordo com o �l�osofo franc�es Jean Jaur�es �a causa
mais profunda da guerra est�a nos antagonismos que desde o apareci-
mento do imperialismo opuseram as grandes pot�encias.�3. Exatamente
nesta linha de pensamento podem ser interpretados os esfor�cos de Ale-
manha e �Austria-Hungria de tencionar criar uma forte uni�ao econ�omica
com a B�elgica, Holanda, Luxemburgo, Su���ca, Pol�onia e Ucr�ania e de
manter subordinados os pa��ses balc�anicos. As tentativas alem�as de cria-
rem um grande imp�erio na Europa tinham por objetivo assustar o Reino
Unido e retirar-lhe o poder sobre o Egito e a �India. Vladimir Ilitch Ulia-
nov considera que a Primeira Guerra Mundial surgiu como resultado da
�luta pelos mercados dos pa��ses capitalistas�4. Citamos neste contexto
Lenine, apenas para refor�car a ideia do cen�ario pol��tico, social e cultu-
ral na Europa, imediatamente antes da eclos�ao da Grande Guerra. Os
jogos das grandes pot�encias pelo poder, in�u�encias e riquezas materiais,
conjuntamente com fatores geopol��ticos, sociais, nacionais e culturais
contribu��ram para o ambiente prop��cio para o con�ito de tamanho e
intensidade da Primeira Grande Guerra, cujo n�umero de participantes
e v��timas ultrapassou as expectativas de todos os pa��ses intervenientes.
Para Ren�e Remond5, as causas da Primeira Guerra Mundial passam pelo
desejo das pot�encias centrais de impor a hegemonia na Europa, sendo
tamb�em da ordem econ�omica, muito mais do que nacional, cultural ou
social.

3 Jean Jaur�es, Potemkine: As Causas da Primeira Guerra Mundial, Lisboa, Edi-
torial Estampa, 1977, p. 9.

4 Vladimir Ilitch Ulianov, apud, idem.
5 Ren�e Remond, Introdu�c�ao �a hist�oria do nosso tempo: do Antigo Regime aos

nossos dias, revis�ao cient���ca de Jorge Miguel Pedreira, tradu�c�ao de Teresa Loureiro,
Lisboa , Gradiva, 1994.
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Por outro lado, a Alemanha e a �Austria-Hungria, in�uenciadas pelas
ideias pangerm�anicas, decidiram assinar um pacto, para se manterem
unidas na luta contra a Fran�ca e para a manterem afastada das suas
ambi�c�oes pol��ticas. Por isso, em 1882 foi estabelecida a Tripla Alian�ca,
na qual, para al�em dos dois pa��ses mencionados, estava tamb�em a It�alia,
devido �as aspira�c�oes coloniais em �Africa. Pouco depois da celebra�c�ao
do pacto a It�alia abandonou a Alian�ca, para, ao longo da Primeira
Guerra Mundial, passar a lutar do lado dos Aliados. Para resistir �a Tri-
pla Alian�ca, formou-se a Entente, um bloco de pot�encias, inicialmente
composto por R�ussia, Reino Unido e Fran�ca, �a qual posteriormente se
uniriam o Jap�ao, a Rom�enia, os Estados Unidos, a It�alia, a B�elgica e a
S�ervia.

O estado de inseguran�ca nos Balc�as, acentuado pelas duas guerras
balc�anicas (entre 1912 e 1913), a luta dos povos balc�anicos contra a
soberania do Imp�erio Otomano, o despertar das consci�encias nacionais e
a in�u�encia pan-eslavista contribu��ram para a instabilidade sociopol��tica
na regi�ao.

A vit�oria da S�ervia nas Guerras Balc�anicas fortalece a consci�encia
nacional entre os s�ervios e fomenta a ideia quase m��tica de um povo de
guerreiros valentes e vitoriosos, cuja miss�ao poderia ser a de libertar a
Europa do poder isl�amico e das diversas ocupa�c�oes.

A anexa�c�ao da B�osnia por parte da �Austria-Hungria em 1908 ti-
nha sido, certamente, uma das causas da revolta dos habitantes desta
zona contra o poder austr��aco, o que culminou com o atentado em Sara-
jevo, segundo muitos autores causa direta da Primeira Guerra Mundial.
Na perspetiva de Martin Gilbert6, �Austria-Hungria anexou B�osnia por
v�arias raz�oes: para mostrar o seu poder frente ao fragilizado Imp�erio
Otomano, e tamb�em para impedir o acesso ao Mar Adri�atico, pretendido
pela S�ervia. Segundo Juli�an Casanova7, nenhuma das grandes pot�encias
europeias tinha tido planos que se referissem a um combate prolongado,
pensando que o Atentado de Sarajevo merecia apenas uma curta inter-
ven�c�ao militar.

6 Martin Gilbert, A Primeira Guerra Mundial, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2007.
7 Juli�an Casanova, Europa Contra Europa 1914-1915, Barcelona, Cr��tica, 2011.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

64 Anamarija Marinovi�c

Embora este acontecimento seja um facto hist�orico, as causas da
guerra em si eram muito mais numerosas e profundas, sendo o pr�oprio
atentado ao Arquiduque Francisco Fernando um acontecimento que me-
rece uma discuss�ao �a parte e que provoca opini�oes contr�arias.

O atentado em Sarajevo e a miss�ao da S�ervia neste acon-
tecimento

�Faminto e manchado de sangue est�a o meu povo
E �e uma fal�acia o passado glorioso�.

Milo�s Crnjanski �Homenagem a Princip�8

A 28 de junho de 1914, durante uma visita do herdeiro do trono
austro-h�ungaro Francisco Fernando e da sua esposa So�a a Sarajevo,
Gavrilo Princip, pertencente �a organiza�c�ao B�osnia Jovem, assassinou-os,
sendo este acontecimento, segundo muitos autores, a causa principal do
con�ito mundial. Como tal, este acontecimento �e visto especialmente nas
fontes alem�as, austr��acas e americanas. Mesmo os recursos digitais mais
usados, como a Enciclop�edia Britanica9, quali�cam Gavrilo Princip de
�Slavic Nationalist� (nacionalista eslavo). Para J. M. Roberts10 trata-se
de um �jovem terrorista b�osnio�.

Num semin�ario cient���co dedicado ao Atentado de Sarajevo de 1914,
tal como na imprensa nacional e internacional, persiste o dilema de
quali�car este ato e o seu realizador de atitude terrorista ou heroica.

Por�em, Marc Ferro11 �e da opini�ao que este n�ao tinha sido o problema
fulcral que conduziu �a guerra, salientando que por causa da morte do

8 O poema �Homenagem a Princip� (na l��ngua original �Spomen Principu� foi en-
contrado na seguinte p�agina Web: <http://www.kcb.org.rs/Programi/Pesmanadan/
Pesmanadannajava/tabid/1095/AnnID/1208/language/sr-Latn-CS/Default.aspx>.
A tradu�c�ao para portugu�es �e da nossa autoria.

9 Cf. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/476793/Gavrilo-Princip>.
10 J. M. Roberts, Twentieth Century, The History of the World, 1901 to 2000,

London, Penguin Books, 2007, p. 210.
11 Marc Ferro, A Grande Guerra: 1914-1918, tradu�c�ao de Stella Louren�co, Lisboa,

Edi�c�oes 70, 2002, p. 64.

www.clepul.eu



i
i

i
i

i
i

i
i

Miss�ao da S�ervia na Primeira Guerra Mundial e o seu re�exo na

identidade e nas representa�c�oes no mundo 65

Arquiduque Francisco Fernando �nem em Budapeste, nem na capital se
proclamou o luto nacional: Viena continuou Viena e a m�usica n�ao parou
de tocar�. Este autor tamb�em considera que Francisco Jos�e n�ao con�a-
va demasiado no herdeiro, julgando-o demasiado fraco para assumir as
responsabilidades de monarca. Pelos vistos, este atentado foi apenas um
detonador que desencadeou uma s�erie de tens�oes pol��ticas na Europa.
De acordo com Ferro, ao mesmo tempo que, por parte da S�ervia, existia
uma vontade de reunir todos os povos eslavos num �unico estado, esta
ideia n�ao agradou demasiado nem aos croatas, nem aos eslovenos. Os
russos, por sua vez, tinham tamb�em ambi�c�oes territoriais nos Balc�as.

Segundo Martin Gilbert12 a data do atentado n�ao tinha sido esco-
lhida aleatoriamente, uma vez que, no imagin�ario s�ervio, o 28 de ju-
nho est�a imediatamente associado ao anivers�ario da Batalha do Kosovo
(1389), em que a S�ervia enfrentou o inimigo turco. Neste contexto, o
atentado nesta data, no contexto da luta contra o invasor mais pode-
roso, poder-se-ia entender como o �sonho de liberta�c�ao�, desta vez do
�jugo austr��aco�.

Para Vladimir Dedijer �nenhum assassinato pol��tico na hist�oria mais
recente tinha consequ�encias t�ao vastas como a morte de Francisco Fer-
nando a 28 de Junho de 1914 em Sarajevo (. . . ) �ndaram quatro imp�erios
(. . . ) essa guerra mudou o mapa da Europa mais do que qualquer outra
at�e ent�ao�13 .

Alemanha e �Austria-Hungria tencionaram incriminar a S�ervia do
in��cio da Guerra, o que implicaria a interven�c�ao da R�ussia, Fran�ca e do
Reino Unido no con�ito. Os que acusam a S�ervia como respons�avel di-
reta do in��cio da guerra, culpam o rei Alexandre Karadjordjevic ou uma
associa�c�ao secreta �Uni�ao ou Morte�, mais conhecida como �M�ao Negra�.
Outros historiadores veem na R�ussia o maior incentivador do con�ito,
atrav�es do qual se pretendia vingar da �Austria-Hungria. Anton Pun-
tigam14, padre jesu��ta e confessor do Arquiduque Francisco Fernando,
suspeita que o atentado foi ideia e obra da ma�conaria internacional e

12 Martin Gilbert, op. cit.
13 Vladimir Dedijer, The Road to Sarajevo, London, Simon and Schuster, 1966, p.

35. A tradu�c�ao do ingl�es para portugu�es �e nossa.
14 Esta informa�c�ao foi encontrada na seguinte p�aginaWeb: <http://freemasonry.bc

y.ca/anti-masonry/serajevo.html>.
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como prova disso exp�oe o facto de um dos participantes no atentado ter
sido ma�c�ao. Simon Kuper considera Gavrilo Princip um �nacionalista
s�ervio�15, para mais adiante o comparar ao grande her�oi s�ervio da c�elebre
batalha do Kosovo de 1389, Milo�s Obili�c, que assassinou o sult�ao turco
Murat, tornando-se, desta forma, numa das personagens mais gloriosas
da Hist�oria s�ervia e s��mbolo da luta pela liberta�c�ao contra o invasor.
O aposentado Bispo ortodoxo de Zahumlje e Herzegobvina, Atanasije
Jefti�c16, tendo uma opini�ao semelhante, na cerim�onia religiosa celebrada
por causa do primeiro centen�ario da Grande Guerra e por causa dos 98
anos da morte de Princip, referiu que �Princip �cou em frente do tirano
como David em frente de Golias�, salientando o car�acter heroico da sua
luta contra a domina�c�ao austro-h�ungara. Com esta a�rma�c�ao destaca-se
tamb�em a coragem do povo s�ervio se opor ao inimigo mais numeroso e
poderoso, como j�a tinha acontecido v�arias vezes ao longo da hist�oria
s�ervia, sendo este padr�ao sempre inserido no contexto da luta pela li-
berdade e nunca da invas�ao ou agress�ao dos outros povos. O historiador
Cristopher Clark17, que no seu c�elebre livro denomina Gavrilo Princip
de terrorista e assassino, recentemente altera a perspetiva e quali�ca-o
de �idealista� e �lutador pela liberdade�, que se comportava como um
�europeu do seu tempo�, salientando que �Princip e os seus homens n�ao
desejaram matar pessoas inocentes e espalhar medo entre a popula�c�ao�.
Uma posi�c�ao assim parece abrir novos horizontes para futuras inves-
tiga�c�oes acerca da tem�atica da Primeira Guerra Mundial e do papel da
S�ervia e dos outros pa��ses intervenientes. Hoje em dia, at�e na pr�opria
�Austria as opini�oes sobre o ato de Gavrilo Princip e o in��cio da guerra
come�cam a mudar, sendo cada vez mais cr��ticas e objetivas, indicando
a multiplicidade das causas da Guerra.

As imagens e representa�c�oes do atentado de Sarajevo na S�ervia e no
mundo, ao longo deste primeiro s�eculo, variam entre os culpados abso-
lutos do in��cio da guerra, instrumento utilizado nas m�aos dos mais po-

15 Simon Kuper, �Sarajevo, The Crossroads of History� in <http://www.ft.com/in
tl/cms/s/2/293938b2-afcd-11e3-9cd1-00144feab7de.html>.

16 Cf. <http://www.pouke.org/forum/topic/33562-vladika-atanasije-gavrilo-princ
ip-je-stao-ispred-tiranina-ba%C5%A1-kao-david-pred-golijata/page-23>.

17 Cristopher Clark, The Sleepwalkers How Europe went into the Great War in
1914, London, Allen Lane, 2012.
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derosos para �ns pol��ticos, guerreiros valentes, lutadores pela liberta�c�ao
da p�atria e da Europa, her�ois, tendo tudo isso os devidos re�exos no
despertar ou discutir a identidade nacional, cuja discuss�ao se prolonga
at�e os dias de hoje.

A retirada dos s�ervios atrav�es da Alb�ania: cobardia ou
miss�ao?

Ningu�em sabe o que �e penoso pesar
Sem Alb�ania a p�e atravessar18

(Prov�erbio popular s�ervio da �epoca
da Primeira Guerra Mundial)

O segundo momento relevante que determina a miss�ao da S�ervia na
Primeira Guerra Mundial �e certamente a retirada dos s�ervios atrav�es
da Alb�ania. Nas fontes ocidentais, se referida, �e frequentemente men-
cionada como um ato de fraqueza, incompet�encia dos militares s�ervios
ou cobardia. Nas fontes s�ervias, ou nas dos pa��ses Aliados aparece como
um hero��smo inigual�avel, compar�avel apenas �a G�olgota de Cristo. Silvija
Duri�c e Vidosav Stevanovi�c19, utilizam justamente esta terminologia no
t��tulo do seu livro G�olgota e Ressurrei�c�ao da S�ervia (1915-1918). Estes
autores come�cam a sua vis�ao da Primeira Guerra Mundial a partir do
ano de 1915 e n�ao do in��cio do con�ito, provavelmente por considerarem
a retirada dos s�ervios atrav�es da Alb�ania o epis�odio fulcral na miss�ao
da S�ervia neste con�ito. Por�em, para designarem este acontecimento,
muitas vezes usam o termo �evacua�c�ao�, evitando possivelmente ju��zos
de valor, quer positivos quer negativos.

A 22 de setembro de 1915, o ex�ercito austro-alem�ao, muito mais nu-
meroso e melhor equipado, come�cou a sua ofensiva contra a S�ervia, que

18 Este prov�erbio, na l��ngua s�ervia �Nikon e zna �sta su muke te�ske dok ne prode
Albaniju pe�ske�, foi encontrado na seguinte p�agina Web: <http://vukajlija.com/ni
ko-ne-zna-sta-su-muke-teske-dok-ne-predje-albaniju-peske/379492>.

19 Silvija Duri�c, Vojislav Stevanovi�c, Golgota i Vaskrs Srbije 1915-1918, Beograd,
Bigz, 1971.
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ainda n�ao tinha recuperado das Guerras Balc�anicas, que possu��a pou-
cas armas e quase inutiliz�aveis, escassos recursos, mas uma moral muito
alta, o que ajudou, de acordo com Vladimir �Corovi�c20, a lutar contra
o ocupador com muita mais intensidade. Martin Gilbert refere que o
ex�ercito austr��aco na S�ervia se deparou com di�culdades �confrontado
com tenazes lutadores s�ervios, determinados a expuls�a-los da S�ervia de
uma vez por todas�21. Admite, de certa forma, o hero��smo e patriotismo
do ex�ercito s�ervio, na sua luta pela liberdade. Atacados pelos b�ulgaros
e pelos turcos, que se tinham unido �as Pot�encias Centrais, os s�ervios
viram-se pressionados por todas as partes. De acordo com �Corovi�c �a
luta foi magn���ca, mas em v�ao. O inimigo era mais numeroso e mais
forte.�22. Por isso, o chefe do Estado-Maior S�ervio, Vojvoda Radomir
Putnik, ordenou a retirada do ex�ercito s�ervio atrav�es da Alb�ania, que
come�cou a 25 de novembro de 1915 em direc�c�ao Pe�c � Andrijevica-
Podgorica-Skadar. O ex�ercito, o povo e os refugiados s�ervios estavam
desnutridos, havia uma grande escassez de alimentos e roupa, tinham
que enfrentar o cansa�co, o desespero, as doen�cas e o frio. As armas eram
escassas, dani�cadas e quase inutiliz�aveis, o povo sentia-se desmotivado
e desorientado mas, mesmo assim, nunca perdeu a vontade de continuar
a lutar.

Segundo Marc Ferro trata-se de ��exodo de todo um povo, em pleno
inverno, atacados pelos guerrilheiros albaneses, morrendo de fome, frio e
sede, viveram um calv�ario como a Hist�oria conheceu poucos�23. Nas fon-
tes hist�oricas s�ervias, este per��odo �e frequentemente denominado justa-
mente como a �G�olgota albanesa�, implicando um inigual�avel sofrimento,
mas ao mesmo tempo uma grande esperan�ca na vit�oria da P�atria e dos
seus ideais nacionais, religiosos e uma forte f�e no triunfo de uma justi�ca
suprema. Vladimir �Corovi�c sublinha que �n�ao h�a epis�odio mais triste,
mas ao mesmo tempo mais magn���co na Hist�oria do povo s�ervio do que
este. Melhor isso do que aceitar uma ocupa�c�ao vergonhosa ou uma capi-

20 Vladimir �Corovi�c, Istorija srpskog naroda, Svetski rat, in: <http://www.rastko.
rs/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/7_23_l.html>.

21 Martin Gilbert, op. cit., p. 99.
22 Vladimir �Corovi�c, op. cit.
23 Marc Ferro, op. cit., p. 104
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tula�c�ao.�24. Mais de meio milh�ao de refugiados dirigiu-se em dire�c�ao ao
desconhecido, atrav�es das montanhas albanesas, paisagem inacess��vel e
in�ospita, tentando-se salvar. De acordo com Peter Gartel25, o n�umero
de exiliados s�ervios atrav�es da Alb�ania era igual a um ter�co da po-
pula�c�ao s�ervia total, tendo aproximadamente 200 000 pessoas morrido
pelo caminho com tifo, consequ�encias de invalidez, frio, fome e muitas
doen�cas contagiosas. Depois de quase dois meses de marcha em condi�c�oes
prec�arias e com um clima hostil, o ex�ercito s�ervio chega �a costa adri�atica
albanesa. Gra�cas �a carta de Nikola Pa�si�c ao czar russo Nicolau II e �a
interven�c�ao da diplomacia russa, os Aliados prepararam as condi�c�oes
para receberem os exilados s�ervios em Corfu, �ilha da salva�c�ao�, como a
denominavam os s�ervios. Os primeiros dias na ilha para muitos s�ervios,
maltratados e enfraquecidos pelas doen�cas, mudan�cas do clima, cansa�co,
falta de comida e de medicamentos adequados, foram insuport�aveis, o
que causou in�umeras mortes. A pequena ilha Vido, perto de Corfu, que
servia como centro hospitalar para os rec�em-chegados, tornou-se muito
rapidamente em �ilha da morte�. Devido ao n�umero elevado de falecidos,
muitos dos corpos tinham que ser atirados para o mar que rodeava a
ilha.

Esta epopeia na hist�oria do povo s�ervio inspirou muitos poetas, sendo
o mais c�elebre Milutin Boji�c, com o seu poema �A Sepultura azul�. Deste
per��odo datam tamb�em os poemas �Ali longe� e �Nau francesa navega�,
glori�cando o papel heroico e quase messi�anico e mission�ario do ex�ercito
e de todo o povo s�ervio na Primeira Guerra Mundial, que, n�ao obstante
as di�culdades, sempre mantinha o esp��rito de coragem e de luta pela
paz e pela liberdade do seu povo e da Europa.

Temos que mencionar que nas fontes hist�oricas s�ervias, escritas de-
pois da Segunda Guerra Mundial, este epis�odio �e visto como uma fuga
e como um ato de trai�c�ao por parte do Rei e um desleixo e despreo-
cupa�c�ao da monarquia pelo povo. Desta forma, o General Stevan Mir-
kovi�c, na entrevista dada �a Organiza�c�ao �Frente Nacional�, �e da opini�ao
que �na altura Rei Alexandre I Karadordevi�c aprovou a retirada atrav�es
da Alb�ania e deixou o povo �a merc�e dos sanguin�arios alem�aes, austr��acos,

24 Vladimir �Corovi�c, op. cit..
25 Peter Gartel, �Europe on the Move: Refugees and World War One�, in

<http://www.bl.uk/world-war-one/articles/refugees-europe-on-the-move>.
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b�ulgaros. Nessa guerra pereceu mais de um milh�ao de s�ervios.� Uma
opini�ao assim aparentemente pretende ser realista e imparcial, apon-
tando para alguns erros dos l��deres s�ervios na altura. Tendo em conta,
por�em, que o autor �e comunista e republicano, a sua interpreta�c�ao deste
acontecimento hist�orico pode implicar uma vis�ao ideologicamente co-
lorida, criticando o regime mon�arquico pelo grande n�umero de v��timas
s�ervias durante a Grande Guerra.

A rutura da frente de Tessal�onica e a miss�ao da S�ervia na
vit�oria dos Aliados

Porque tu deste �a luz a dois irm�aos g�emeos
O M�artir e o Her�oi, gota de l�agrima e sangue

Jovan Du�ci�c �AVE SERBIA�26

Quando tudo indicava que, ap�os a retirada atrav�es da Alb�ania, a
S�ervia estava t�ao enfraquecida que prontamente seria obrigada a capi-
tular, a situa�c�ao come�cou a mudar dramaticamente a favor das for�cas
s�ervias. Na Primavera de 1916, ap�os a recupera�c�ao dos soldados em
Corfu, o ex�ercito s�ervio avan�cou para a frente de Tessal�onica, que ti-
nha algumas centenas de quil�ometros de comprimento. De um lado, nas
trincheiras estavam os soldados s�ervios, brit�anicos e franceses, sendo
a brigada russa retirada ap�os a Revolu�c�ao de Outubro. Do lado ini-
migo estavam os soldados alem�aes, austr��acos e b�ulgaros. Na batalha
de Kajmak�calan, contra os b�ulgaros, as for�cas s�ervias conseguiram sair
como vencedoras n�ao obstante as numerosas v��timas. Como comandante
da frente de Tessal�onica foi escolhido o general Franche d'Esperey, o
ex�ercito s�ervio estava dividido em duas partes, o comandante da pri-
meira era Petar Bojovi�c, da segunda Stepa Stepanovi�c, enquanto o chefe
do Estado Maior era �Zivojin Mi�si�c. Foi decidido que a contraofensiva
come�casse na linha Soko-Veternik-Dobro Polje, controlada pelas for�cas

26 Jovan Du�ci�c, �AVE SERBIA�, in: <http://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka
/himne.html>. A tradu�c�ao do s�ervio para portugu�es �e nossa.
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s�ervias. Os combates iniciaram-se a 14 de setembro de 1918. As for�cas
da Entente estavam determinadas a lutarem at�e �a vit�oria de�nitiva em
todas as frentes. A 16 de setembro de 1918 come�cou o avan�co dos Alia-
dos que iria decidir o resultado da guerra. A 25 de setembro as tropas de
d'Esperey conquistaram Skopje, depois disso as for�cas s�ervias avan�caram
em dire�c�ao da fronteira b�ulgara e apenas quatro dias depois a Bulg�aria
era obrigada a capitular. Embora as for�cas aliadas na batalha de Doiran
sofressem um fracasso, a 10 de outubro o ex�ercito s�ervio liberta Ni�s,
derrotando os inimigos. Segundo Duri�c e Stevanovi�c27, entre 15 e 30 de
outubro do mesmo ano come�cou a liberta�c�ao da S�ervia e a retirada dos
inimigos na linha Sava-Dan�ubio. A 1 de novembro foi libertada a cidade
de Belgrado, com a qual se considera que tinha terminado a liberta�c�ao
de toda a S�ervia da ocupa�c�ao. Martin Gilbert28 neste desfecho v�e uma
grande vit�oria dos Aliados, mencionando apenas esporadicamente o pa-
pel da S�ervia. O general franc�es d'Esperey, pronunciando-se acerca dos
s�ervios, referiu que: �s�ao tropas brilhantes das quais eu estou orgulhoso
de os ter guiado, lado a lado com os soldados franceses �a vitoriosa li-
berdade da sua p�atria�29. Alfred Krauss, general austr��aco, refere-se aos
s�ervios como �soldados valiosos� e �os mais poderosos dos nossos inimi-
gos�30. Winston Churchill refere que �no que diz respeito �a S�ervia, ela
de verdade lutou gloriosamente, com terr��veis consequ�encias para ela
pr�opria�31 .

Antonije Duri�c, no pref�acio �a s�etima edi�c�ao do seu livro Os Guerrei-
ros de Tessal�onica Falam, comenta o papel dos guerreiros s�ervios na Pri-
meira Guerra Mundial com as seguintes palavras: �A Hist�oria atribuiu-
-lhes um papel honrado: o de defenderem a honra da p�atria com a sua
coragem exemplar e inigual�avel, com a morte de guerreiros, sofrimento
e auto-renova�c�ao, com a �ansia pela liberdade e com as suas armas e o
papel de permanecerem para os seus descendentes, �lhos e netos, uma

27 Silvija Duri�c, Vojislav Stevanovi�c, op. cit..
28 Martin Gilbert, op. cit.
29 Stanislav Sretenovi�c, �Francusko-srpski odnosi u XIX i XX veku�, in <http://ww

w.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2009/0025-85550904536S.pdf>.
30 Cf. <http://www.srpsko-nasledje.rs/sr-l/1998/02/article-07.html>.
31 Cf. <http://akter.co.rs/weekly/35-drutvo/15172-najve-a-srpska-pobeda-u-prv

om-svetskom-ratu.html>.
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fonte inesgot�avel de amor pela terra natal (. . . ) Eles derrubaram dois
imp�erios�32. O Imperador alem�ao Guilherme II33 julgou vergonhoso o
facto de o destino e o resultado da guerra toda depender e ser deci-
dido por 62 000 de soldados s�ervios, quantos participaram na rutura da
Frente de Tessal�onica.

Esta vis�ao, nitidamente patriota e heroica do papel da S�ervia na
Primeira Guerra Mundial e da sua miss�ao neste con�ito in�uenciou a
cria�c�ao de um imagin�ario liter�ario, cultural e nacional bastante rico,
abundante em refer�encias aos participantes da Grande Guerra como
soldados valentes, defensores n�ao apenas da P�atria, mas tamb�em dos va-
lores europeus, lutadores, ��eis seguidores das ideias crist�as, sofredores,
m�artires, her�ois, gloriosos. Sobre eles cantaram muitos poetas, nomeada-
mente Jovan Du�ci�c (�Ave Serbia�), escreveram grandes vultos da cultura
s�ervia como Rastko Petrovi�c, Dragi�sa Vasi�c, Ivo Andri�c, Dobrica �Cosi�c,
Milo�s Crnjanski. Foram �lmados document�arios e �lmes art��sticos, escri-
tos livros e artigos acad�emicos. Em certos momentos da hist�oria foram
criticados, disputados, esquecidos, culpados das desgra�cas do povo s�ervio
mas, indubitavelmente, deixaram marcas indel�eveis na cria�c�ao de uma
maior consci�encia nacional e da identidade nacional s�ervia.

Consequ�encias da Primeira Guerra Mundial na S�ervia e
na Europa e conclus�oes

As consequ�encias da guerra foram incomensur�aveis a n��vel pol��tico,
demogr�a�co, social, cultural, ideol�ogico e cultural em todos os pa��ses
intervenientes: demogra�camente, o mundo inteiro sofreu grandes per-
das de popula�c�ao, dado o elevado n�umero de v��timas. A n��vel pol��tico
desapareceram os Imp�erios Austro-H�ungaro, Alem�ao, Otomano e russo,
surgiram novos estados como a Finl�andia e a Est�onia, a revolu�c�ao bol-
chevique contribuiu para a cria�c�ao da Uni�ao Sovi�etica e para a imple-
menta�c�ao do regime totalit�ario comunista. A 1 de dezembro de 1918
foi formado o Reino de S�ervios, Croatas e Eslovenos, que seria o pri-

32 Antonije Duri�c, Solunci govore, Beograd, Knji�zevne novine, 1978.
33 Cf. <http://akter.co.rs/weekly/35-drutvo/15172-najve-a-srpska-pobeda-u-pr

vom-svetskom-ratu.html>.
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meiro passo para a tentativa de se unirem os eslavos meridionais num
s�o estado, futura Jugosl�avia. O mapa do mundo mudou drasticamente.
Come�caram a desenvolver-se as ideias socialistas, com a den�uncia das
injusti�cas sociais. A n��vel econ�omico A Europa necessitava de recons-
truir tudo o que tinha sido destru��do durante a guerra, o que se re�etiu
no n��vel de vida e no grande empobrecimento dos pa��ses intervenien-
tes. A Europa come�cou a perder o seu poder no mapa mundial. A n��vel
cultural, come�cou a notar-se um brusco decl��nio de todos os valores,
at�e ent�ao pilares do sistema de pensamento. A religi�ao come�cou a ser
questionada, tal como os ideais do patriotismo e sacrif��cio pelo bem da
na�c�ao. No mundo inteiro, a posi�c�ao do indiv��duo, a sua inseguran�ca,
medos, desilus�oes come�caram a impregnar as obras de literatura e as ar-
tes. Na S�ervia, sentiram-se as consequ�encias da guerra a todos os n��veis:
perdeu um ter�co da popula�c�ao, o que implicou uma grande di�culdade
em reconstruir o pa��s. Muitos dos her�ois da guerra foram rapidamente
esquecidos, tendo alguns que sujeitar-se a trabalhos humilhantes ou �a
esmola para sobreviverem, muitos morreram na mis�eria, o que impli-
cou posteriormente uma grande revolta contra a monarquia e o seu sis-
tema de valores, revelando tamb�em uma crise em todas as institui�c�oes:
o Ex�ercito, a Igreja, a Escola, a fam��lia. Ao ver como eram tratados os
veteranos da guerra, o povo come�cou a sentir uma enorme desi-
lus�ao face aos ideais pelos quais tinha lutado, o que, posteriormente,
ir�a desembocar na Segunda Guerra Mundial.

Terminando este artigo imp�oe-se uma quest�ao inevit�avel: a miss�ao
heroica da S�ervia na Primeira Guerra Mundial pela liberta�c�ao da P�atria
e pelos ideais crist�aos valeu a pena? A nosso ver, valeu certamente, pelo
menos como exemplo de coragem, abnega�c�ao e sacrif��cio, com a f�e e
esperan�ca num mundo melhor. Foi, na nossa perspetiva, uma semente
em dire�c�ao �a possibilidade de uni�ao dos povos eslavos, um min�usculo
passo no questionamento (e reposi�c�ao?) dos valores europeus, uma luta
pela justi�ca e pela liberdade.
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Anexos

ÑÏÎÌÅÍ ÏÐÈÍÖÈÏÓ

Î Áàëøè, è Äóøàíó Ñèëíîì, äà
óìóêíå êðèê.
Âëàñòåëà, âîjâîäå, äåñïîòè, áåõó
ñðàì.
Õàjäó÷êîj êðâè íåê ñå îðè öèê.
Óáèöè äèøòå Âèäîâäàíñêè õðàì!

Ñëàâè, è îêëîïíèöèìà, íåê óìóêíå
ïîj.
Äåñïîòèöà ñâåòèõ íåê íåñòàíå äðàæ.
Ãëàäàí è êðâàâ jå íàðîä ìîj.
À ñjàjíà ïðîøëîñò jå ëàæ.

À êî íàñ âîëè, íåê âîëè êàìåí ãîëè.
Íåê ïî§óáè ìðæ»ó è ìðòâå.
Èñêîïàíå î÷è, âèíî øòî ñå òî÷è,
ó ñëàâó óáèñòâà è æðòâå.

Î ïðàâäè è ïîáåäè ñâåòîj íåê
óìóêíå êðèê.
Îöåâè è áðà£à è ñåñòðå áåõó ñðàì.
Îñâåòè, ìàjöè íàøîj, íåê ñå îðè öèê.
Ðàjè, ðèòè, äèøòå êîñîâñêè õðàì.

À ñóíöó è ìàíàñòèðèìà óãóøèòå
ïîj.
Êàäèôå è ñâèëå íåê íåñòàíå äðàæ.
Jàóê è ãðîá§å jå íàðîä ìîj.
À ñjàjíà ïðîøëîñò jå ëàæ.

Ìîj íàðîä íèjå ñòåã öàðñêè øòî ñå
âèjå,
íåãî ìàjêà îáåø÷àø£åíà.
Çíîj è ñèðîòè»à è ìðæ»à øòî òè»à
ó ñòèäó çãàðèøòà è ñòåíà.
Ìèëîø Öð»àíñêè (1893-1977)

uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu

HOMENAGEM A PRINCIP

Sobre Bal�sa e Du�san o Poderoso que
se silencie o grito.
Nobreza, duques, d�espotas eram ver-
gonha
Ao sangue dos guerrilheiros que ecoe
o gemido.
o assassino erguei o templo do Dia de
S�ao Vito!
�A gl�oria e aos cavaleiros, que se silen-
cie o canto.
Das santas esposas de d�espotas que
desapare�ca o encanto
Faminto e manchado de sangue �e o
meu povo.
E �e uma fal�acia o passado glorioso.
E quem nos ama que ame a nua pedra
Que beije o �odio e os mortos
Olhos arrancados, o vinho servido
Para a gl�oria do assassinato e da
v��tima.
Sobre a justi�ca e vit�oria santa que se
silencie o grito.
Pais, irm�aos, irm�as eram vergonha
�A m�ae vingan�ca que ecoe o gemido
Aos pobres, ao farrapo erguei o tem-
plo do Kosovo.
E ao sol e aos mosteiros afogai o canto
Que de porf��ria e seda desapare�ca o
encanto
O gemido e o cemit�erio �e o meu povo
E �e uma fal�acia o passado glorioso.
O meu povo n�ao �e a bandeira do czar
levantada
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uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu

Mas �e uma m�ae desonrada
Suor e pobreza e o �odio que arde sem
chama
Na vergonha de cinzas e de rocas.

Milo�s Crnjanski (1893-1977)

Tradu�c�ao: Anamarija Marinovi�c

Este poema foi escrito imediatamente ap�os a Primeira Guerra Mun-
dial, notando-se uma sincera revolta do poeta contra o ato de Gavrilo
Princip e contra a imagem, criada no mundo a partir da��: dos s�ervios
como assassinos, cru�eis, principais culpados da guerra. Posteriormente,
este mesmo poeta refere-se a Gavrilo Princip como a �cara de anjo e
pr��ncipe�, implicando uma associa�c�ao do nome Gavrilo (tradu�c�ao de Ga-
briel) ao nome do Arcanjo Gabriel, na B��blia anunciador da Boa Nova.
O apelido �Princip� foi derivado da palavra italiana �Principe�. Como
era um homem bonito, com uma postura s�eria, na It�alia considerou-se
que ele podia descender de uma fam��lia real. Da��, esta palavra ter sido
transformada em apelido.
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Tàìî äàëåêî

Tàìî äàëåêî ,äàëåêî îä ìîðà,
Òàìî jå ñåëî ìîjå, òàìî jå Ñðáèjà.

Òàìî äàëåêî, ãäå öâåòà ëèìóí æóò,
Òàìî jå ñðïñêîj âîjñöè jåäèíè áèî
ïóò.

Òàìî äàëåêî ãäå öâåòà áåëè êðèí,
Òàìî ñó æèâîòå äàëè çàjåäíî îòàö è
ñèí..

Òàìî ãäå òèõà ïóòójå Ìîðàâà,
Òàìî ìè èêîíà îñòà, è ìîjà êðñíà
ñëàâà.

Òàìî ãäå Òèìîê, ïîçäðàâ§à Âå§êîâ
ãðàä,
Òàìî ìè ñïàëèøå öðêâó, ó êîjîj
âåí÷àõ ñå ìëàä.

Áåç îòà¶áèíå, íà Êðôó æèâåõ jà,
àëè ñàì ïîíîñíî êëèö'î, æèâåëà
Ñðáèjà!

uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu

Ali longe

Ali longe, longe do mar
Ali est�a a minha aldeia, ali est�a a
S�ervia.

Ali longe, onde amarelo �oresce lim�ao
Ali para o ex�ercito s�ervio foi a �unica
dire�c�ao

Ali longe onde branco �oresce l��rio
Ali as vidas deram juntos pai e �lho

Ali onde o Morava silencioso est�a a
viajar
Ali �cou o meu ��cone e o meu santo
familiar

Ali onde o Timok sa�uda a de Veljko
cidade
Ali queimaram-me a igreja em que jo-
vem fui casado

Sem P�atria em Corfu eu vivia
Mas com orgulho exclamava: �Viva a
S�ervia!�

Tradu�c�ao: Anamarija Marinovi�c
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Edith Stein �

a miss�ao de Verdade entre religi�ao,

�loso�a e o tempo da Hist�oria

Anna Kalewska
Instituto de Estudos Ib�ericos e Iberoamericanos

da Universidade de Vars�ovia

1. A vida devorada pela (ir)religi�ao, �loso�a e o tempo da
hist�oria

Edith Theresa Hedwig Stein (12.10.1891 � 09.08.1942) �e uma hist�oria
passional de uma judia, alem�a-prussiana, �l�osofa, cat�olica, carmelita des-
cal�ca, m�artir e santa. Tudo come�ca na cidade alem�ao de Bresl�avia (hoje,
Wroc law1, na Pol�onia; antigamente a Breslau alem�a) onde Edith Stein,
futura irm�a Teresa Benedita da Cruz, nasce a 12 de outubro de 1891.

1 Bresl�avia, Vratisl�avia, Breslau em alem�ao e Wroc law em polaco �e uma cidade
da Baixa Sil�esia, na Pol�onia, localizada nas margens do rio Odra, a cerca de 350 km
ao sudoeste de Vars�ovia, que exibe o cunho de v�arias culturas. A cidade foi fundada
no s�eculo X por um duque checo e, no ano 1000, foi a�� fundada uma diocese polaca.
Tornou-se a capital do ducado dos Piast da Sil�esia e �cou por v�arios s�eculos sob
o jugo checo. A regi�ao da Sil�esia e Bresl�avia pertenceram �a Pol�onia (de 990 at�e ao
s�eculo XIV), ao Reino da Bo�emia (hoje Rep�ublica Checa), �a �Austria (de 1526 a 1741)
e �a Pr�ussia alem�a (desde 1871). A recupera�c�ao, por parte da Pol�onia, dos territ�orios
da Sil�esia, provocou consider�aveis tens�oes entre a Pol�onia e a Alemanha no per��odo
compreendido entre as Grandes Guerras. Nas elei�c�oes de 5 de Mar�co de 1933, o
partido nazista alem�ao conquistou 51,7 por cento dos votos da cidade, uma das �areas
de maior apoio eleitoral de Hitler. Destru��da aquando da II Guerra Mundial, v��tima
da �ultima ofensiva sovi�etica para levantar o cerco alem�ao da cidade. Desde 1945,
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Edith �e a �ultima de onze irm�aos. Pertence a uma fam��lia judaica oriunda
da Alta Sil�esia. Estuda �loso�a, converte-se ao catolicismo, morre no
campo de concentra�c�ao alem�ao nazi. Ainda hoje, a sua hist�oria tem
muito a dizer-nos sobre a miss�ao de uma vida dedicada �a procura da
Verdade cujos signi�cados o presente artigo pretende desvendar. Uma
vida realizada com paix�ao, intelig�encia e evidente coragem pessoal e
espiritual, nos tempos em que o antissemitismo se tornava cada vez mais
evidente e fazia passar os seus compatriotas2 por horrores, persegui�c�oes,
ex��lios, fuzilamentos e mortes em c�amaras de g�as.

Os pais de Edith, Siegre�ed Stein e Augusta Courant, eram co-
merciantes madeireiros, descendentes de h�abeis e laboriosos homens de
neg�ocios, cujas fam��lias viviam imbu��das do esp��rito dos Salmos e da
venera�c�ao ao Deus de Israel. Trasladaram-se para Breslau, em 1890,
por raz�oes econ�omicas. Dos onze �lhos que tiveram sobreviveram sete.
Pouco depois do nascimento de Edith, faleceu o pai, em 1893. A sua
mulher tomou ent�ao conta da empresa e converteu o neg�ocio endividado
em �rma creditada, al�em de assumir sozinha a tarefa de educar os �lhos.

Edith, a preferida da m�ae, protegida e mimada pelos seus irm�aos,
cresceu ao ritmo das altern�ancias da inf�ancia: parecia ora vivaz, precoce
e indiscreta, ora sonhadora, retra��da e t��mida. A sua intelig�encia e a sua

no rescaldo dos acordos de Ialta e Potsdam entre os aliados, Wroc law �e uma cidade
polaca. Ser�a a Capital Europeia da Cultura em 2016 ao lado de San Sebasti�an. Cf.
Teresa Czerniewicz-Umer et al., Pol�onia. Guia American Express, trad. A. M. Pinto
da Silva, Porto, Livraria Civiliza�c�ao, 2006, pp. 188-197.

2 Cabe mencionar aqui Hannah Arendt (Johanna Cohn Arendt; 1906-1975), a
�l�osofa norte-americana nascida a 14 de outubro de 1906 em Hamburgo, no seio de
uma tradicional fam��lia de judeus, cuja obra tratou dos temas como a natureza do
poder, da autoridade e do totalitarismo. �Provocadora, ativista, livre, �e surpreendente
perceber como as quest�oes por ela levantadas s�ao atuais ainda hoje e, (. . . ) continuam
a ser inc�omodas� (Maria de Bel�em Roseira, Mulheres Livres. Escritoras, pol��ticas,
�l�osofas, artistas: 12 mulheres que ultrapassaram preconceitos e viveram de acordo
com as suas ideias e os seus ideais, 1a ed., Lisboa, Esfera dos Livros, 2012, p. 139).
Ambas as grandes mulheres-�l�osofas representam o direito �a vida, �a liberdade, �a livre
express�ao, como tamb�em o direito �a a�c�ao e �a opini�ao � e, ainda, uma cr��tica a todas
as formas de organiza�c�ao s�ocio-pol��tica assentes no �odio racial, �etnico e religioso. Cf.
tamb�em In�es Pedrosa, �Hannah Arendt ou a paix�ao de pensar (1906-1975)�, in Vinte
Mulheres para o S�eculo XX, Lisboa, Dom Quixote, pp. 117-127 e Hannah Arendt,
Entre o Passado e o Futuro. Oito Exerc��cios sobre o Pensamento Pol��tico, trad. de
J. M. Silva, Lisboa, Rel�ogio d'�Agua, 2006.
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capacidade para facilmente decorar poesias e contos faziam dela uma
esp�ecie de menina-prod��gio. �E precisamente por este tempo que Edith
descobriu dentro de si mesma o que ela chamou o seu mundo interior, isto
�e, a sua consci�encia espiritual. O seu amor pelas letras manifestou-se nela
prematuramente. Quando, em 1897, com seis anos de idade, come�cou
a ir �a escola, via realizado um dos seus grandes desejos. Aos sete anos,
por�em, sem motivo especial, opera-se nela uma transforma�c�ao. A crian�ca
vivaz torna-se rapariga taciturna e sonhadora. At�e �a adolesc�encia, n�ao
obstante os pedidos de sua m�ae em professar a f�e judaica, declarava-se
ateia.

No entanto, �a medida que a sua consci�encia pessoal se desenvolve,
os sofrimentos da precoce Edith transformam-se em sonhos e esperan�cas
de um espirituoso porvir. A rapariga sentia-se chamada �as coisas gran-
des, sonhava que era chamada a ser algu�em grande na vida. Edith sen-
tia profundamente a humilha�c�ao de ser crian�ca no meio da estranheza
aburguesada dos incompreens��veis adultos. O seu car�acter introvertido
trouxe-lhe s�erios problemas. Os acontecimentos que contemplava �a sua
volta deixaram nela uma marca profunda. Foi o caso de dois suic��dios
entre os seus familiares. A suma mente era invadida por perguntas exis-
tenciais e, ao n�ao encontrar respostas na religi�ao familiar, o juda��smo,
agravou mais a sua crise. Por isso, se calhar �e menos estranho que, aos
quinze anos (em 1906), esta rapariga t�ao aplicada e inteligente tenha
abandonado inesperadamente, e por iniciativa pessoal, a escola e os pri-
meiros estudos.

Passados dois anos, com ardor renovado, Edith Stein recuperava o
tempo perdido por meio de aulas particulares e estudo intensivo, voltava
para o col�egio, e em 1911 acabou o bacharelato. No mesmo ano, entrou
na Universidade da sua cidade natal de Bresl�avia e, at�e 1915, seguiu
humanidades (german��stica, �loso�a, hist�oria, psicologia). Fez parte de
diversos grupos com car�acter reformista, tanto no campo pedag�ogico,
como no sector dos direitos da mulher. Aqui, e especialmente em psico-
logia, buscou respostas ao problema existencial do homem. O car�acter da
psicologia ensinada nessa altura na Universidade de Bresl�avia, as pales-
tras que de�niam o homem como um ser carente de esp��rito, trouxeram-
-lhe uma desilus�ao. Foi ent�ao que os escritos do �l�osofo Edmund Gus-
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tav Albrecht Husserl (1859-1938), o fundador da escola fenomenol�ogica3,
caem nas suas m�aos. Edith l�e Husserl e decide mudar da universidade
para seguir aquele que a partir de ent�ao ser�a o seu mestre. Acrescen-
temos que Edmund Husserl, nascido numa fam��lia judaica na pequena
localidade da Mor�avia, em 1887 converteu-se ao cristianismo e juntou-
-se �a Igreja Luterana. Ele mesmo de�ne o seu trabalho de investiga�c�ao
�los�o�ca deste modo:

A vida do homem n�ao �e sen�ao um caminhar para Deus. Eu tento
alcan�car este �m sem provas teol�ogicas, m�etodos ou ajudas, nou-
tras palavras, alcan�car a Deus sem Deus. Como seja, eu tenho
que eliminar a Deus do meu pensamento cient���co para preparar
o caminho para Deus �aqueles que, sendo diferentes de si, n�ao t�em
a seguran�ca da f�e atrav�es da Igreja4.

Este m�etodo de (ir)religi�ao em busca de Deus ou da Verdade abriu as
pistas daquilo que Hegel tinha ainda chamado de �ci�encia da experi�encia
da consci�encia�, isto �e, o exame do processo dial�ectico de constitui�c�ao
da consci�encia, desde o seu n��vel elementar, o sens��vel, at�e �as formas
mais elaboradas da consci�encia de si que levariam �nalmente � tamb�em
a Edith Stein no seu moroso processo das desinterpreta�c�oes da redu�c�ao
fenomenol�ogica husserliana � �a apreens�ao do Absoluto como a Verdade
suprema.

Em abril de 1913 Edith Stein entra na Universidade de G�ottingen
(Gotinga) onde lecciona Husserl e dedica-se ao estudo de fenomenolo-

3 A fenomenologia � uma das principais correntes �los�o�cas do s�eculo XX, sobre-
tudo na Alemanha e em Fran�ca � foi a corrente �los�o�ca fundada por E. Husserl e N.
Hartmann, que visa estabelecer um m�etodo de fundamenta�c�ao da ci�encia e de cons-
titui�c�ao da �loso�a como ci�encia religiosa. O projecto fenomenol�ogico de�ne-se como
um regresso aos fen�omenos, �aquilo que aparece �a consci�encia, que se d�a como objecto
intencional, voltado para o mundo. A fenomenologia pretende combater o empirismo
e o psicologismo e ultrapassar a oposi�c�ao tradicional entre realismo e idealismo. In-
�uenciou fortemente, entre outros, os alem�aes E. Stein, M. Heidegger, e E. Fink e
os franceses J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty, M. Henry, J. Derrida e P. Ricoeur. Cf.
Alberto Antunes et al.,�Fenomenologia�, in Dicion�ario Breve de Filoso�a, 4a ed.,
Lisboa, Presen�ca, 2000, p. 72.

4 Edmund Husserl, apud F. Javier Sancho Ferm��n, Edite Stein: Modelo de mulher
crist�a (Edith Stein: Modelo de mujer cristiana), trad. de P. Manuel Reis, Marco de
Canaveses, Carmelo, 2004, p. 21.
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gia, que acaba com os seus conceitos religiosos apreendidos na primeira
inf�ancia: durante este tempo Edith chega a um ate��smo quase total. A��
encontrou a sua primeira verdade: o c�elebre professor seu mestre, os
livros, os amigos e os disc��pulos.

Abre-se-lhe, por�em, um mundo at�e ent�ao desconhecido: o mundo da
f�e e da religi�ao crist�a, fundamentalmente atrav�es do contacto com Max
Scheler5 e outros companheiros do c��rculo fenomenol�ogico. O ate��smo
de Edith transforma-se pouco a pouco em abertura ao novo fen�omeno
religioso.

Em janeiro de 1915 Edith Stein fez o exame de estado em hist�oria,
�loso�a e german��stica, defendendo com distin�c�ao a licenciatura. A pri-
meira Guerra Mundial desempenhou um papel muito importante no seu
papel da busca de um caminho espiritual que adiante tra�caremos; pro-
porcionou tamb�em um momento crucial do desenvolvimento dos seus
conceitos �los�o�cos e religiosos. Edith suspendeu os seus estudos para
se alistar como ajudante de enfermeira na Cruz Vermelha. No mesmo
ano, foi enviada para um hospital austr��aco de M�ahrisch-Weisskirchen
com quatro mil leitos. Aqui, entregue ao seu trabalho de corpo e alma,
p�ode comprovar de perto os desastres da guerra, a impot�encia humana,
o sofrimento e a morte. Em de�nitivo, os resultados de uma guerra
que devorava o homem. Certamente que a sua sensibilidade para todo
o humano aumentou intensamente. O contacto com os feridos e mo-
ribundos teve um forte impacto sobre o seu interior, e agudizou a sua
preocupa�c�ao por encontrar uma resposta ao valor existencial do homem.

5 Max Ferdinand Scheler (1874-1928) foi um �l�osofo alem�ao conhecido pelo seu
trabalho sobre fenomenologia, �etica e antropologia �los�o�ca. O centro do pensa-
mento de Scheler era a sua teoria de valor. De acordo com Scheler, o ser-valor de
um objecto precede a percep�c�ao. A realidade axiol�ogica dos valores �e anterior �a sua
exist�encia. Os valores e seus correspondentes opostos teriam existido em uma ordem
objectiva. Scheler desenvolveu o m�etodo do criador da fenomenologia, E. Husserl, e
era chamado por J. Ortega y Gasset �o primeiro homem do para��so �los�o�co�. Em
12 de dezembro de 1953, o Conselho da Faculdade de Teologia da Universidade Ja-
guell�onica de Crac�ovia aceitou a tese de habilita�c�ao (ou de doutoramento de segundo
grau) de Karol Wojty la (1920-2005), posteriormente papa Jo�ao Paulo II, sobre Uma
avalia�c�ao da possibilidade de construir uma �etica crist�a baseada no sistema de Max
Scheler. O papa polaco ele-pr�oprio foi tamb�em fenomen�ologo, m��stico e representante
do personalismo crist�ao.
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N�ao h�a d�uvida que tudo isso in�uenciou a sua abertura para a miss�ao
da Verdade. �E signi�cativa a impress�ao que lhe causou a morte de um
dos doentes:

Quando punha em ordem as poucas coisas que o morto possu��a
reparei numa pequena nota que estava na sua agenda. Era uma
ora�c�ao a pedir que se lhe conservasse a vida. Esta ora�c�ao tinha-
-lhe sido dada pela sua esposa. Isto partiu-me a alma. Compreen-
di, precisamente agora, o que humanamente signi�cava aquela
morte6.

Uma vez regressada a casa, Edith continua com a prepara�c�ao da
sua tese doutoral em �loso�a. Em 1916, na Universidade de Friburgo,
realiza-se a defesa da tese doutoral de Edith Stein, sobre O problema da
Empatia, quali�cada com a nota m�axima (Summa cum Laudae). Tendo
mesmo realizado um excelente trabalho �los�o�co, ap�os ter assumido o
cargo de assistente de Husserl na mesma Universidade durante dois anos
� sendo a primeira mulher a defender uma tese doutoral7 de �loso�a
na Alemanha � Edith sabe que ainda lhe resta muito caminho para
encontrar a sua aut�entica miss�ao da Verdade. Naquele tempo, por�em,
as c�atedras universit�arias foram vedadas �as mulheres. . .

Em 1917, a morte de Adolf Bernard Filip Reinach (1883-1917) nos
campos de batalha da Flandres, um fenomen�ologo e apreciado pedagogo
alem�ao de ascend�encia judia, converso ao cristianismo em con�ss�ao lu-
terana, a m�ao direita de Husserl �e para Edith Stein o primeiro encontro
com a ideia da cruz de Cristo. Reinach era para Edith o amigo, o pro-
fessor admirado, o mestre aberto �a Verdade revelada. A morte deste seu
querido amigo era talvez a chamada mais forte que Edith teria recebido
para se converter de�nitivamente ao catolicismo. A jovem estudiosa de
�loso�a come�ca a procurar a religi�ao em que podia encontrar o suporte

6 F. Javier Sancho Ferm��n, Edite Stein. . . , op. cit., p. 25.
7 A 25 de junho de 1903, Maria Sk lodowska-Curie (Vars�ovia, 07.11.1867 � Passy,

04.07.1934), apresentou �a Universidade de Sorbonne em Paris a sua tese de dou-
toramento dedicada �as Investiga�c�oes sobre elementos radioactivos, que foi aprovada
com distin�c�ao. Foi a primeira mulher a doutorar-se em Fran�ca. Nesse mesmo ano,
a cientista de origem polaca ganhou o Pr�emio Nobel da F��sica, em conjunto com o
seu marido Pierre Curie e Henri Becquerel (I. Pedrosa, Vinte Mulheres para o s�eculo
XX, op. cit., p. 40; Maria de Bel�em Roseira, Mulheres Livres . . . , op. cit., p. 29).
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da Verdade. Entretanto, Ana Reinach, a jovem vi�uva, convida-a para
que Edith ordene o legado �los�o�co do marido. Edith responde pronta-
mente. A sua fun�c�ao vai-se limitando �a ordena�c�ao, revis�ao e classi�ca�c�ao
de manuscritos, algo que considera desnecess�ario pois n�ao utilizava de-
pois o material ordenado, e era capaz de iniciar algo imprevisto. Husserl
entrega-lhe uma elogiosa carta de recomenda�c�ao para a c�atedra, mas a
sua in�u�encia �e pequena.

Os seus desejos intelectuais de continuar a investigar e de alcan�car
uma c�atedra universit�aria levaram-na a separar-se do seu mestre. Em
1918, ent�ao, Edith deixa voluntariamente de ser assistente universit�aria.
A partir dessa altura, come�ca para ela uma �epoca de grandes sofrimen-
tos e crises provocada em parte por uma mentalidade, ainda muito viva,
contra o ensino das mulheres nas universidades. Todas as tentativas
fracassaram, apesar de que o ministro da educa�c�ao tinha dado ordem
de abrir as portas das universidades �as mulheres. Edith retira-se para
Bresl�avia. A��, na casa paterna, entre 1919-1921, d�a cursos privados de
introdu�c�ao �a �loso�a (com mais de cinquenta alunos) e, na Escola Po-
pular Superior da cidade, d�a algumas aulas de �etica. Ao mesmo tempo,
continua a sua actividade cient���ca, escrevendo diversos artigos sobre
temas �los�o�cos, psicol�ogicos e at�e mesmo pol��ticos.

Contudo, as quest�oes religiososas obcecam-na. A �loso�a aproxima-a
do fen�omeno da f�e, mas o problema religioso da (in)exist�encia de Deus
e de Jesus Cristo continua por resolver.

No ver�ao de 1921, Edith Stein estava em casa da amiga Hedwig
Conrad-Martius, em Bad-Bergzaben, a ler a autobiogra�a de Santa Te-
resa de Jesus, o Novo Testamento e tamb�em os escritos do �l�osofo-
-te�ologo dinamarqu�es S�oren Kierkegaard, sobre o problema religioso. �E
tamb�em certo que leu os Exerc��cios espirituais (Exercitia spiritualia,
Roma, 1548) de Santo In�acio de Loyola e tomou a decis�ao de se conver-
ter ao catolicismo.

No dia 1 de janeiro de 1922, na idade de trinta e um anos, na igreja
de S. Martinho de Bad-Bergzabern, Edith Stein recebe o baptismo com
o nome de Teresa Edwig e �e con�rmada no dia 2 de fevereiro do mesmo
ano. A sua vida muda radicalmente. A fam��lia, profundamente desgos-
tada com este ato de convers�ao religiosa, cortou, durante algum tempo,
rela�c�oes com ela.
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Depois da convers�ao, desde abril de 1923, Edith Stein ocupa-se com
diversas actividades: �e professora de literatura e alem�ao no col�egio de
Santa Madalena das dominicanas em Espira, faz diversas tradu�c�oes de
escritos do cardeal Newman e de S. Tom�as, desenvolve uma s�erie de
artigos e uma intensa actividade como conferencista na Alemanha e
nos pa��ses lim��trofes. As suas confer�encias centram-se fundamentalmente
em temas de car�acter religioso, pedag�ogico e antropol�ogico, tratando
principalmente de esclarecer o valor e a fun�c�ao da mulher na sociedade
e na Igreja. Em 1928, d�a-se o primeiro contacto de Edith com a abadia
de Beuron e com o seu director espiritual, o P. Rafael Walzer. Em 1931,
a estudiosa abadona Espira para dedicar mais tempo ao estudo (iniciado
antes ainda da convers�ao sob a dire�c�ao do padre jesu��ta Erich Przywara)
e �a tradu�c�ao do De Veritate de S�ao Tom�as de Aquino (1225-1274). Tenta,
em v�ao, conseguir uma c�atedra universit�aria.

Podemos a�rmar que a culmina�c�ao da prepara�c�ao de Edith Stein
para a miss�ao da Verdade � tamb�em no sentido do magist�erio da �loso-
�a � apareceu quando lhe ofereceram a fun�c�ao de professora no Instituto
de Pedagogia Cient���ca de M�unster em 1932. Neste ano, Edith foi con-
vidada para a Juvisy (Paris), ao Congresso Internacional Tomista para
falar da fenomenologia. Aqui entra em contacto com Jacques Maritain
(1882-1973), o �l�osofo franc�es que do protestantismo passou, j�a em 1906,
para o catolicismo intransigente.

Em 1933, Hitler proibiu todos os judeus de desempenharem cargos
p�ublicos. Com essa malograda decis�ao, Edith viu truncada totalmente
a sua actividade e um lugar de renome no mundo intelectual cat�olico.
Oferecem-lhe um lugar como professora numa universidade americana.
Mas ela n�ao quis fugir do destino do seu povo.

Chegou, por �m, o momento de se realizar o desejo mais profundo de
Edith Stein. No dia 14 de outubro de 1933 a �l�osofa torna-se carmelita
descal�ca, ao ingressar no Carmelo de Col�onia. Um ano mais tarde, em
1934, Edith Stein tomou o h�abito com o nome de Teresa Benedita da
Cruz. A vida do Carmelo era para ela a realiza�c�ao da sua voca�c�ao da
busca da verdade, uma voca�c�ao espantosa que ela voluntariamente tinha
aceite, a de interceder pelo seu povo por meio da ora�c�ao e pelo mart��rio
se fosse necess�ario. O Padre Provincial, por�em, concede-lhe permiss�ao
para continuar a sua actividade cient���ca no convento.
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No dia 21 de abril de 1935, Edit Stein faz a sua primeira pro�ss�ao
carmelitana por tr�es anos. Mais adiante, na medida em que Edith intuiu
com clareza o sentido da sua miss�ao da Verdade, chegou a identi�car-se
com a rainha Ester, o que quer dizer �a estrela da manh�a�.

No dia 21 de abril de 1938, Edith Stein fez a pro�ss�ao perp�etua.
Perante a hostilidade contra os judeus na Alemanha depois da famosa
�noite dos vidros partidos� (de 9 para 10 de novembro), decidiu sair de
Col�onia e mudar-se para outro Carmelo fora da Alemanha a �m de evi-
tar o �odio e as repres�alias contra os judeus. Na �ultima noite do mesmo
ano realizou a sua viagem para o convento de Echt (Holanda), n�ao muito
longe de Col�onia, pensando poder regressar �a sua p�atria quando a si-
tua�c�ao mudasse. Integrou-se facilmente na nova comunidade, onde foi
encarregada da forma�c�ao das irm�as leigas. Continuou os seus estudos
no campo da �loso�a. Escreveu um estudo sobre Dion��sio Areopagita,
primeiro bispo de Atenas, m�artir crist�ao (falecido c. 96 d.C.). Edith ia
prosseguindo com as leituras de apari�c�ao m��stica; iniciou-se tamb�em a
s�erio na �ci�encia da Cruz�, i.e., no cristianismo can�onico. Mas a relativa
tranquilidade de uma Verdade religiosa (re)econtrada tamb�em n�ao vai
durar aqui por muito tempo. Agrava-se a situa�c�ao em que vive o povo
judeu em geral e os seus familiares. Em 1940 a Alemanha nazi invade a
Holanda.

O respeito inicial dos nazis pelos judeus crist�aos na Holanda desa-
parecer�a depressa dando lugar �a vingan�ca. Em julho de 1942, os bispos
holandeses mandaram ler uma carta circular em todas as igrejas denun-
ciando a deporta�c�ao dos judeus. Como resposta, a medida imediata: os
religiosos de origem judaica s�ao tirados dos conventos e mudados para
campos de concentra�c�ao. Entre eles encontram-se Edith Stein e a sua
irm�a Rosa.

No dia 2 de agosto de 1942 Edith Stein �e tirada do convento na Ho-
landa com sua irm�a Rosa pela SS e levada para o campo de concentra�c�ao
de Westerbrok. A seguir, as irm�as foram transferidas para Amesdorf e
Auschwitz, onde no dia 9 de agosto do mesmo ano foram assassinadas
na c�amara de g�as8. �E de lembrar que enquanto prisioneira do campo
de concentra�c�ao alem�ao nazi, Edith coninuou a usar o h�abito carme-

8 Javier Sancho Ferm��n, Edite Stein. . . , op. cit., pp. 6-12.
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lita, oferecendo a sua vida, como ela pr�opria disse, pela convers�ao ao
catolicismo do povo hebreu, tendo encontrado assim a s�umula da Ver-
dade por t�ao longo tempo procurada. O seu n�umero de prisioneira era
o 44070. N�ao sabemos se chegou a conhecer Gertrude van Tijn, uma
mulher que ajudou a salvar do Holocausto milhares de judeus, invocada
recentemente por Bernard Wasserman.

Jo�ao Paulo II beati�cou Edith Stein, pelo seu hero��smo crist�ao e
particular contributo para a Europa crist�a9, no dia 1 de maio de 1987.
No dia 22 de maio de 1997, foi aprovada a canoniza�c�ao de Edith Stein,
tamb�em por Jo�ao Paulo II. Edith foi canonizada pelo mesmo papa no
dia 11 de outubro de 1998 como Santa Teresa Benedita da Cruz10, ou
apenas Teresa da Cruz.

Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz
(foto retirada de: <http://catholicvoicesusa.org/the-glorious-

cross-of-edith-stein/>)

9 No dia 1 de outubro de 1999, o papa Jo�ao Paulo II, numa carta apost�olica em
forma de motu proprio intitulado Spes aedi�candi, proclamou Santa Teresa Benedita
da Cruz, juntamente com Santa Br��gida da Su�ecia e Santa Catarina de Siena, a co-
-padroeira da Europa pelo particular contributo crist�ao que outorgou n�ao s�o �a Igreja
Cat�olica, mas especialmente �a mesma sociedade europeia atrav�es do seu pensamento
�los�o�co. A sua celebra�c�ao lit�urgica, na forma de festa, na Igreja Cat�olica, �e no dia
9 de agosto.

10 (Anon.) Introdu�c�ao a As mais belas p�aginas de Edite Stein, de Santa Teresa
Benedita da Cruz, Marco de Canaveses, Carmelo, 2003, p. 11.
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2. O caminho espiritual � do juda��smo ao misticismo cris-
t�ao

Do ponto de vida religioso, teria havido na vida de Edith Stein um
longo per��odo de obscuridade que dura dos catorze aos vinte e um anos e
que compreende tr�es etapas: a indiferen�ca ao juda��smo em que tinha sido
criada, o cepticismo e o ate��smo. Na adolesc�encia, Edith manifesta-se
agn�ostica. Na juventude, aos vinte e um anos, declara-se ateia; aban-
donou a f�e de forma plenamente consciente e por livre decis�ao. Mais
tarde, ao descrev�e-lo, chama-lhe �etapa de ate��smo�, nunca militante
nem pol�emico.

A crise religiosa de Edith tem a ver, em primeiro lugar, com o seu
pr�oprio processo evolutivo. Coincide cronologicamente com a sua ado-
lesc�encia, com a independ�encia da in�u�encia materna, com a descoberta
do seu mundo oculto, da sua consci�encia livre para escolher e da sua
interioridade ps��quica. �E ent�ao que o problema da miss�ao da Verdade
se coloca, tamb�em do ponto de vista familiar. Separada do seu lar, in-
dependente da sua m�ae, e vivendo em ambiente de cepticismo, Edith
sente-se estrangeira no clima intelectual e cient���co de Bresl�avia. Tudo
isto con�ui para a perda da sua f�e e das convic�c�oes religiosas adquiridas
na inf�ancia.

Nascida em Breslau (futura cidade de Wroc law na Pol�onia, desde
1945), Edith foi e sentiu-se sempre alem�a e prussiana. Chama a aten�c�ao
que todos os nomes dos seus irm�aos, e at�e dos seus pais, sejam alem�aes e
n�ao judaicos. Amou a sua p�atria e deu provas desse amor quando surgiu
a oportunidade. Amou tamb�em o �l�osofo alem�ao Hans Lipps (1889-
-1941); faltou muito pouco para um noivado o�cial, mas Lipps decidiu
casar com outra mulher. Depois de enviuvar, declarou-se o�cialmente a
Edith mas a jovem �l�osofa tinha j�a outros planos da vida. . .

Com as suas li�c�oes e confer�encias desenvolveu um magist�erio in-
cans�avel em muitas e diferentes cidades alem�as. Mas, paradoxo da vida,
apesar do seu patriotismo, acabaria imolada nas c�amaras de g�as de Aus-
chwitz, condenada pelo Nacional Socialismo alem�ao11.

11 M�ario Vaz, Edith Stein. Uma s��ntese dram�atica do s�ec. XX, Pa�co de Arcos,
Carmelo, 1998, pp. 17-18.
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Antes de mais nada, a forma�c�ao intelectual de Edith Stein foi ama-
durecida nos anos de 1913-1915, aquando os seus estudos na Univer-
sidade de G�ottingen e o encontro com o �l�osofo Edmund Husserl e a
nova corrente �los�o�ca denominada fenomenologia. Foi a leitura de As
Investiga�c�oes L�ogicas de seu mestre que atraiu Edith:

Considerava-se a obra como uma `nova escol�astica' devido a que,
afastando-se o olhar �los�o�co do sujeito, dirigia-se agora para o
objecto; o conhecimento parecia ser de novo um `receber' que tinha
o seu estatuto regulador na coisa e n�ao � como no criticismo � no
qual o conhecimento �e um `determinar' cuja lei conota a coisa.
Todos os jovens fenomen�ologos eram decididos realistas12.

Tornando-se conscientemente crist�a, crente e m��stica, Edith reivin-
dicava o direito de conhecer por si mesma a realidade. O m�etodo feno-
menol�ogico propugnava isso mesmo, como reac�c�ao a uma �epoca na qual
o racionalismo, o criticismo e o relativismo tinham limitado a possibili-
dade de se abeirar da realidade de outro modo que n�ao fosse o da ci�encia
positiva.

De um modo geral, a fenomenologia prop�oe um m�etodo de conheci-
mento da realidade na sua ess�encia, quer dizer, no seu ser verdadeiro.
N�ao se trata de captar a realidade objectiva por meio de an�alises posi-
tivistas, como acontece com as ci�encias naturais, nem por meio de ex-
peri�encias vividas, como prop�oe o historicismo (embora isso possa servir
de ajuda, a nosso parecer a exegese b��blica corre o risco de absolutizar
esta metodologia cr��tico-hist�orica). A fenomenologia prop�oe-se analisar
a capacidade intuitiva da raz�ao, �a qual se revela a ess�encia da realidade,
como aos sentidos se revela a exist�encia sens��vel das coisas. Alcan�ca-se
este conhecimento suspendendo o ju��zo sobre a realidade exterior e a
pr�opria experi�encia, e partindo do car�acter intencional da consci�encia,
que intui a ess�encia do facto. O objectivo da fenomenologia seria aquilo
do qual n�ao se pode duvidar. E isso do qual n�ao posso duvidar �e a minha
experi�encia da coisa. O �eu� est�a presente na experi�encia, e s�o nela o �eu�
�e t�ao indubit�avel e irredut��vel como a mesma experi�encia. Mais tarde,

12 Edith Stein, apud F. Javier Sancho Ferm��n, Edite Stein. . . ., op. cit., p. 19. Cf.
tamb�em F. Javier Sancho Ferm��n, A B��blia lida pela mulher. Edite Stein e a Sagrada
Escritura, Marco de Canavesses, Carmelo, p. 58.
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terei que libertar-me de tudo o que �e acidental para poder abeirar-me
do essencial que a coisa ou o fen�omeno apresentam �a minha experi�encia.

Como bem observou F. Javier Sancho Ferm��n, �em sentido abso-
luto, n�ao seria f�acil aplicar esta metodologia �a leitura e interpreta�c�ao da
Escritura, embora no sentido relativo esta realidade justi�caria a apro-
xima�c�ao aos textos b��blicos a partir do ponto de vista narrativo�13. Quer
dizer, ajudaria a p�or em evid�encia o conte�udo de quanto o autor sagrado
pretende suscitar nos seus leitores. Para isso, o escritor b��blico serve-se
das possibilidades que a arte liter�aria p�oe em suas m�aos: o apresentar o
material recolhido de um modo determinado e o sublinhar ou prescindir
de alguns elementos. Esta aproxima�c�ao seria, se calhar, uma hip�otese
demonstr�avel em Edith Stein e da sua interpreta�c�ao do texto b��blico,
ali�as n�ao directamente. Conv�em t�e-lo muito presente, uma vez que ela
mesma de�ne a fenomenologia como a sua �l��ngua materna�14.

Houve, certamente, em Edith Stein uma prepara�c�ao intelectual para
o seu encontro com a Verdade, mas esse encontro n�ao foi, em de�nitivo,
o culminar de um processo progressivo da sua investiga�c�ao �los�o�ca.
Foi uma experi�encia m��stica como que um golpe de gra�ca divina. O que,
com a an�alise fenomenol�ogica, n�ao conseguiram Edmund Husserl, Max
Scheler nem Adol Reinach, conseguiu-o o testemunho directo e vivo de
Teresa de Jesus. Edith reconhece esta qualidade quando a�rma: �De
improviso, Teresa de Jesus p�os �m �a minha longa busca da verdade�15.
O que Teresa de Jesus encontrou em Santo Agostinho �e o que Edith
encontra em Santa Teresa.

Liberdade e Verdade, esses postulados da pessoa humana t�ao impor-
tantes para Edith Stein, encontram-se com a mesma intensidade na sede
que Santa Teresa sentiu pela Verdade. Edith considera-se como uma ca-
minhante que, ap�os uma noite de caminho longo e fatigante, vislumbra
de repente a luz da aurora. Tudo muda a partir do contacto de Edith
com a Vida de Santa Teresa de Jesus que tinha encontrado na casa de
campo da sua amiga Hedwig Conrad-Martius no ver�ao de 1921. Con-
clu��a a sua leitura da biogra�a de Santa Teresa com o objectivo bem
tra�cado: queria ser cat�olica.

13 F. Javier Sancho Ferm��n, A B��blia lida pela mulher. . . , ibid., pp. 58-59.
14 Ibid., p. 59.
15 Edith Stein apud Mario Vaz, Edith Stein. . . , op. cit., p. 47.
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Num processo de convers�ao como o de Edith Stein s�ao muitos os fac-
tores que t�em um papel importante. A espiritualidade carmelita, os san-
tos Agostinho, In�acio de Loyola e Santa Teresa envolveram a nossa pro-
tagonista numa forte experi�encia, a qual podemos de�nir como m��stica.
Experi�encia que ela compreendeu totalmente somente �a hora da morte
e que antes de Auschwitz teria encontrado na obra de Santa Teresa.
Ambas as santas foram buscadoras do aut�entico, inconformistas, pro-
fundamente inteligentes, feministas nos seu sentido mais genu��no, luta-
doras. . . As duas de origem judaica.

Entre os escritos de Edith podemos descobrir alguns dados que nos
orientam na hora de determinar quais s�ao os factores desta leitura que
a levaram a dar o passo decisivo para o catolicismo. Entre outros, ela
anota a for�ca da linguagem da Vida de Santa Teresa, a sua naturalidade,
a autenticidade, a sua capacidade de contagiar o leitor, a vida divina.

Outro aspecto que teve um papel importante e foi uma das ideias
base que persistiu ao longo de toda a obra da Vida: o problema exis-
tencial de Teresa ser ou n�ao ser uma aut�entica freira. Problema que em
linguagem steiniana se traduz como uma busca, tamb�em existencial, da
Verdade. Santa Teresa p�os diante dos olhos da vacilante �l�osofa prus-
siana a sua �determinada determina�c�ao�: Teresa �e para Edite como o es-
pelho da sua experi�encia e o modelo a seguir. Na experi�encia m��stica de
Santa Teresa, Edith Stein reconheceu a sua pr�opria experi�encia interior,
forjando a sua espiritualidade segundo os padr�oes crist�aos e cat�olicos.
O que para Edith era um sonho, tornou-se trag�edia para a sua fam��lia,
quando lhe foi anunciada a not��cia sobre a convers�ao ao catolicismo de
uma das irm�as, a mais nova, a predilecta . . .

O professor Husserl leu a Vida de Santa Teresa de Jesus para en-
tender a convers�ao da sua querida disc��pula. Sabe-se tamb�em que Edith
Stein nunca revelou a ningu�em o mist�erio da sua convers�ao, consideran-
do-o um segredo entre ela e Deus.

A meados ou �ns de outubro de 1921, Edith regressa a Bergzabern, a
casa dos seus amigos Teodoro e Hedwiges Conrad-Martius. A�� se prepara
para o baptismo, por meio da leitura, da medita�c�ao e da ora�c�ao. E, no
dia de Ano Novo, 1 de janeiro de 1922, festa da circuncis�ao de Jesus
� um antigo rito judaico �, Edith Stein �e baptizada e recebe o nome
de Teresa. Come�ca uma nova vida. Tem ent�ao trinta anos de idade.
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Nenhum membro da sua fam��lia est�a presente. Por seu expresso desejo,
a madrinha seria a sua amiga Hedwiges, de con�ss�ao protestante, que,
para o efeito, obteve uma autoriza�c�ao especial do bispo de Espira. Depois
do baptismo, Edith Stein recebe a primeira comunh�ao e, um m�es mais
tarde, no dia 2 de fevereiro � festa da apresenta�c�ao de Jesus no templo,
tamb�em de sabor judaico � �e con�rmada pelo bispo de Espira, D. Ludwig
Sebastien, na capela da sua resid�encia.

Os meses seguintes foram como que uma verdadeira �lua de mel
crist�a�. Edith permanece em Bergzabern, dedicada ao estudo e �a ora�c�ao.
Sente-se chamada a viver radicalmente o seu baptismo, pensando j�a na
pro�ss�ao na ordem carmelita. Teresa de Jesus inspirou-lhe a atrac�c�ao
pelo Carmelo, mas ainda ter�a de esperar por alguns anos. Os onze anos
de espera ser�ao os anos fecundos, quer de amadurecimento quer de ac-
tividade docente.

Edith Stein inicia a doc�encia nos primeiros meses de 1923, tendo
como alunas jovens de bachalerato e outras que se preparavam para se-
rem professoras. Habituada a trabalhar com alunos universit�arios em
Friburgo, aqui, de algum modo, com este discipulado, desce de n��vel.
Mas depressa se adapta �as novas circunst�ancias e sente-se feliz em Es-
pira por poder viver dento de uma atmosfera conventual. �As suas aulas
v�ao algumas postulantes dominicanas. Prepara conscienciosamente as
aulas e revela-se uma excelente pedagoga. Vale a pena acrescentar que
Edith preocupava-se com a forma�c�ao integral da mulher. A sua miss�ao
de educadora de jovens tinha duas vertentes: por um lado, as suas alu-
nas deviam ter fortaleza para con�gurarem as suas vidas com o esp��rito
de Cristo; por outro, deviam conhecer os problemas que mais tarde en-
frentariam no matrim�onio e na vida pro�ssional. Edith adiantou-se ao
seu tempo quando, por exemplo, escrevia a uma religosa: ��e intoler�avel
que se lancem as raparigas para o mundo sem lhes ter dado educa�c�ao
sexual�16. Com Edith, as jovens sentem-se espiritualmente compreen-
didas e maternalmente acolhidas. Podiam exprimir livremente as suas
opini�oes pessoais e os seus sentimentos mais ��ntimos. A professora Stein
estava plenamente convicta de que podia dizer tudo, com toda a since-
ridade e verdade, sem perigo de ser mal interpretada. Na correc�c�ao dos

16 Ibid., p. 56.
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trabalhos das alunas, ela dava muito valor �a clareza do esquema e �a ob-
jectividade do pensamento. Acima de tudo, queria uma exposi�c�ao bem
feita, expunha grandes princ��pios morais, amava do fundo do cora�c�ao os
pobres e as pessoas da rua, �as vezes esperava anos para emitir um ju��zo
de valor. . . Para as suas alunas, Edith n�ao �e apenas mestra, �e tamb�em
m�ae espiritual. Inicia e realiza mais cabalmente o novo t�opico oriundo
da Europa de Leste: �a freira judia�, revelador da identidade de uma
Anna/Ida que embarca numa viagem �a descoberta de si pr�opria e acaba
por escolher entre a sua identidade biol�ogica e a religi�ao que a teria sal-
vado da trag�edia do Holocausto provocada pela ocupa�c�ao alem�a nazi na
Pol�onia17.

Conservaram-se bastantes cartas escritas por Edith Stein neste per��o-
do, a alunas e muitas outras pessoas. N�ao eram cartas para passar o
tempo; eram para servir de ajuda a outros. Lendo a correspond�encia
destes anos e confrontando-a com os testemunhos das pessoas que con-
viveram com ela, v�e-se claramente que a �Senhora Doutora� viveu com
inteira dedica�c�ao a sua tarefa docente. Por sua expressa vontade, fora
da alimenta�c�ao, vestu�ario e hospedagem, n�ao recebia qualquer sal�ario.
Vivia numa situa�c�ao parecida �a dos membros de um instituto secular.

Nesta altura, Edith Stein n�ao abandona a sua pro�ss�ao de �l�osofa.
Ao mesmo tempo que ensina e educa, trabalha em tarefas mais cien-
t���cas. Aconselhada pelo padre Erich Przywara, traduz uma parte do
epistol�ario do cardeal e convertido ingl�es J. H. Newmann e as Quaestio-
nes disputatae de veritate (Investiga�c�oes sobre a Verdade) de S. Tom�as
de Aquino; na verdade, Edith sabia ingl�es e latim, bem como franc�es.
L�e livros �los�o�cos. Mant�em a sua concep�c�ao fenomenol�ogica, mas aper-
fei�coada e confrontada com a �loso�a e a teologia de S. Tom�as. O mundo
do tomismo abre-lhe novas perspectivas que determinaram o seu conhe-

17 Recomenda-se o �lme Ida de Pawe l Pawlikowski (Pol�onia-Dinamarca, 2013,
acess��vel num dvd gravado em polaco e legendado em portugu�es) que tem como
protagonista �uma freira criada num convento, prestes a fazer os votos, [que] parte em
busca dos restos mortais dos pais, judeus, v��timas indiretas do Holocausto. Conta com
a ajuda de uma tia alco�olica e excessiva, ju��za de pro�ss�ao. [Ambas] se confrontam
com as atrocidades do nazismo e (. . . ) a podrid�ao comunista.� Manuel Halpern �Ida,
de Pawel Pawlikowski. A freira judia�, in JL � Jornal de Letras, Artes e Ideias, no

1142 (9 a 22 de julho de 2014), p. 25. En�m, um �lme de uma den�uncia m�ultipla,
com o cen�ario sombrio da Pol�onia em 1962.
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cimento religioso e cient���co. O m�erito dela consiste em transformar
a pesada forma de argumenta�c�ao escol�astica num racioc��nio sint�etico,
facilmente compreens��vel pelo leitor moderno.

O estudo de S. Tom�as foi preparando o regresso de Edith �a �loso�a.
Depois de Teresa de �Avila lhe ter ensinado os segredos da contempla�c�ao,
S. Tom�as ensina-lhe a colocar os seus talentos intelectuais ao servi�co da
verdade, ajudando-a a si mesma e aos demair a orientar a sua vida
segundo o esp��rito da f�e. Edith escreve e publica diversos artigos de
�loso�a e pedagogia. Dar�a mesmo confer�encias em p�ublico. O seu velho
professor Husserl valora a sua actividade com estas palavras: �n�ao creio
que na Igreja haja outro neo-escol�astico da categoria de Edith Stein�18.

Edith ensina e profere confer�encias sobre temas de �loso�a, pedago-
gia e, sobretudo, sobre a miss�ao da mulher na sociedade e na Igreja. S�ao
cinco anos, de 1928-1933, de intensa actividade. Sabemos que, nos seus
anos de estudante universit�aria, Edith foi uma ardente feminista, defen-
sora da dignidade e dos direitos da mulher. Experimentou na sua pr�opria
carne a discrimina�c�ao pela sua condi�c�ao feminina. Ap�os o doutoramento,
tentou v�arias vezes obter uma c�atedra na Universidade, mas encontrou
fortes resist�encias, porque a carreira docente n�ao estava aberta �as mu-
lheres. Convertida ao catolicismo, o seu feminismo e a sua fenomenolo-
gia cristianizam-se, tornando-se mais objectivos e independentes. Era a
favor da ordena�c�ao sacerdotal das mulheres, valorizando o desenvolvi-
mento pleno das particularidades masculinas e femininas.

Todos os seus bi�ografos sublinham a simplicidade do seu porte ex-
terno aliado �a clareza dos seus conceitos, �a profundidade do seu pensa-
mento, �a sua �delidade �a doutrina da Igreja.

Depois de oito anos de actividade escolar em Espira, Edith con-
venceu-se de�nitivamente de que n�ao se poderiam conciliar de forma
permanente o ensino e o trabalho cient���co. No entanto, agora o pro-
blema j�a n�ao reside apenas na sua condi�c�ao feminina, mas sobretudo na
sua origem judaica. O antissemitismo come�ca a fazer-se sentir, mesmo
antes de Hitler ascender ao poder. A intensa actividade de Edith como
conferencista, a tradu�c�ao que fez das obras de S. Tom�as, os seus traba-

18 Ibid., p. 63.
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lhos �los�o�cos no campo da fenomenologia e revela�c�ao m��stica19 atraem
a aten�c�ao sobre si. Edith quer fazer algo pelo seu povo: pretende ir a
Roma encontrar-se com Pio IX. O abade beneditino de Beuron dissuade-
-a de tal prop�osito. . .

Quando se lhe fecharam todas as portas de fora, Edith bateu �as
do Carmelo de Col�onia, no dia 14 de outubro de 1933. No dia 15 de
abril de 1934, realizou-se a cerim�onia da tomada de h�abito. Ningu�em
da sua fam��lia esteve presente. Os irm�aos limitaram-se a escrever-lhe
uma carta. Nessa ocasi�ao, Edith Stein recebe o nome religioso de Teresa
Benedita da Cruz. Pouco a pouco, Edith vai acostumar-se �a s�obria vida
quotidiana do Carmelo, professando um sim incondicional �a divina von-
tade, optando pela espiritualidade carmelita ap�os ter experimentado a
benedita e a dominicana. Devia ter-se sentido atra��da pela tradi�c�ao do
profeta do Carmelo, Elias, pai e modelo da ordem e o s��mbolo univer-
sal da rela�c�ao de Edith com os seus antepassados (prescindindo da sua
rela�c�ao com Teresa de �Avila). Aqui aprofundar�a os seus estudos, lendo
a obra de S. Jo�ao da Cruz. Mais tarde, j�a desterrada para o convento
de Echt, os superiores pedem-lhe que escreva um livro sobre S. Jo�ao
da Cruz, como prepara�c�ao para o quarto centen�ario do nascimento do
santo, em 1942. A obra, iniciada um ano antes, �cou incompleta. Se,
com a sua santa madre, Edith tem em comum o nome de Teresa, com
Jo�ao partilha o apelido �da Cruz�. Jo�ao �e simples, humano, poeta, in-
telectual, m��stico, especialista em �noites escuras da f�e�, ou de �sa��das
de si mesmo�, ou de �subidas escarpadas ao monte�, ou em �nadas�20.
Criou um verdadeiro sistema fenomenol�ogico para encontrar a Verdade
total, para se ser pessoa nova e veraz, para experimentar a presen�ca
de Deus. Sob esta in�u�encia come�ca a ser escrita a melhor obra espi-
ritual de Edith: A Ci�encia da Cruz; atrevemo-nos inclusive a chamar-
-lhe m��stica, sendo a s�umula do seu sistema �los�o�co-teol�ogico-m��stico21.

19 Em 1916, Edith Stein defendeu em Friburgo uma tese doutoral titulada Sobre o
Problema de Empatia (publicada em espanhol pela Universidade Ibero-Americana,
M�exico, 1995). Em 1931, traduziu De Veritate de S. Tom�as de Aquino. Em 1936
concluiu a sua grande obra Ser �nito e ser eterno. Em 1941, escreveu um estudo
sobre Dion��sio Areopagita e iniciou a Ci�encia da Cruz.

20 M�ario Vaz, Edith Stein. . . ., op. cit., p. 107.
21 �Edith sabe aplicar as noites sanjoaninas aos acontecimentos pessoais e sociais,
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Acabou por conclu��-la com o seu mart��rio. . . Optando heroicamente por
colocar a lealdade �a causa da liberdade de express�ao humana �a frente
da Hist�oria con�ituosa de muitos mundos, tempos e pensamentos an-
tag�onicos que emolduraram, devastaram e reconstru��ram a Europa e as
suas (des)raz�oes ao longo do s�eculo XX.

sobretudo, os relacionados com a sua ra�ca. As puri�ca�c�oes sanjoaninas s�ao as do povo
de Israel atrav�es da sua longa hist�oria. O ex��lio babil�onico, as persegui�c�oes no tempo
dos Macabeus, a dispers�ao da Di�aspora, a queda do Templo, o longo peregrinar pela
Europa, a perda secular do solo p�atrio, o momento presente� (ibid., p. 108).
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Do messianismo �a miss�ao (?)

Haroldo de Campos, leitor de

Walter Benjamin

Gabriel Borowski
Universidade Jaguel�onica em Crac�ovia

No pequeno ensaio intitulado �Babel & Desbabel�, que serve de in-
trodu�c�ao ao segundo quadro do tr��ptico b��blico �Eden, publicado (postu-
mamente) em 2004, Haroldo de Campos a�rma:

De um ponto de vista semi�otico, �e poss��vel considerar a �opera�c�ao
tradut�oria�, em especial aquela modalidade do traduzir que de-
signo por �transcria�c�ao� � e que se aplica a obras de arte verbal �
como uma forma de �desbabelizar Babel�.
Assim procedendo, confere-se um conte�udo te�orico-pr�atico de na-
tureza laica ao teologema benjaminiano da �l��ngua pura� [. . . ],
que, segundo penso, corresponde �a no�c�ao b��blica da �l��ngua-l�abio
una� [. . . ], l��ngua ed�enica original ou linguagem ideal da humani-
dade redimida no ��m messi�anico da hist�oria�.1

O que sobressai desse trecho do �ultimo livro de Haroldo, �e, sem
d�uvida, uma conjuga�c�ao muito peculiar, mas harmoniosa, de concei-
tos teol�ogicos e �lol�ogicos que, juntos, estabelecem um fundamento �-
los�o�co para a pr�atica transcriadora do autor de Gal�axias. Real�ca-se

1 Haroldo de Campos, �Babel & Desbabel�, in Haroldo de Campos, �Eden: um
tr��ptico b��blico, S�ao Paulo, Perspectiva, 2004, pp. 71-72. O texto foi publicado an-
teriormente em Regina Fabbrini, S�ergio Lopes Oliveira (orgs.), Interpreta�c�ao (S�erie
Linguagem 3), S�ao Paulo, Lovise, 1998, pp. 19-35.
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tamb�em a import�ancia do pensamento messi�anico, na sua modalidade
apocal��ptica, do �l�osofo judeu-alem�ao Walter Benjamin (1892-1940) na
complexa opera�c�ao te�orica empreendida pelo �l�ologo brasileiro, que con-
siste basicamente na seculariza�c�ao da re�ex�ao teol�ogica benjaminiana,
representada, de uma certa forma, pela transi�c�ao do messianismo tra-
dut�orio (isto �e, relativo �a tradu�c�ao em geral) �a miss�ao tradutol�ogica (ou
seja, referente �a elabora�c�ao te�orica realizada no campo dos Estudos da
Tradu�c�ao).

O presente trabalho, necessariamente sucinto, �e composto por tr�es
partes. Primeiro, considera-se necess�aria pelo menos uma breve observa-
�c�ao cronol�ogica a respeito da recep�c�ao dos conceitos de Walter Benjamin
nos ensaios de Haroldo de Campos. Na segunda parte apresentam-se, de
um modo extremamente sint�etico, os conceitos-chave do ensaio benja-
miniano A tarefa do tradutor, de 1921 (publicado em 1923), lido �a luz de
um important��ssimo texto anterior, Sobre a l��ngua em geral e a l��ngua
dos homens, de 1916. Na terceira fase prop�oe-se uma discuss�ao sobre a
forma que o teorema de Benjamin � principalmente o conceito da �l��ngua
pura� (die reine Sprache) � assume nos textos haroldianos, sobretudo
a partir de meados dos anos noventa. O ponto de chegada constituir�a
uma re�ex�ao sobre os projetos �los�o�cos dos dois pensadores enquanto
percursos din�amicos, em que a complexa interdepend�encia dos conceitos
da miss�ao e messianismo se revela intr��nseca.

Pr�ologo: um fundamento reinventado

A in�u�encia do pensamento de Walter Benjamin na re�ex�ao tra-
dut�oria do �l�ologo brasileiro evidencia-se em meados da d�ecada de ses-
senta, quando Campos come�ca a se mover do conceito mais limitado
do concretismo em sentido restrito para um problema mais amplo da
concretude, isto �e, da materialidade do signo lingu��stico2. Mais precisa-
mente, parece justi�c�avel datar a introdu�c�ao expl��cita (ainda que n�ao se
exclua a hip�otese de uma poss��vel in�u�encia anterior, t�acita, que falta-
ria comprovar), do �substrato benjaminiano� no complexo discurso

2 Cf. Haroldo de Campos, �The Brazilian Jaguar�, boundary 2, vol. 26, n.o 1, 1999,
p. 85.
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te�orico-pr�atico elaborado por Campos na primeira metade da d�ecada,
entre 1962 e 1967. Na sua famosa tese para o III Congresso Brasileiro
de Cr��tica e Hist�oria Liter�aria de 1962, intitulada �Da tradu�c�ao como
cria�c�ao e como cr��tica�3, Haroldo faz uma revis�ao de v�arios posicio-
namentos semiol�ogicos � tanto contempor�aneos, quanto mais antigos
� que dizem respeito sobretudo �a quest�ao da tradu�c�ao da materiali-
dade do signo lingu��stico, isto �e, das estruturas signi�cantes, em vez
da tradu�c�ao exclusiva do signi�cado que constitui apenas uma das di-
mens�oes sem�anticas. Em nenhum lugar, por�em, ele se refere aos textos
do �l�osofo alem�ao, que poderiam constituir um importante contexto
nesse tipo de abordagem te�orica; ali�as, o nome de Benjamin n�ao apa-
rece em nenhum dos nove ensaios componentes do livro Metalinguagem,
que re�une textos escritos sobretudo nos anos 1962-63.

Em 1967 a situa�c�ao muda completamente com a publica�c�ao, em
maio, de dois artigos no Correio da Manh�a: �A gargalhada de Schiller�
(reproduzido no mesmo ano no Suplemento Liter�ario de O Estado de S.
Paulo) e �P��ndaro, 1967: primeira ode p��tica�4. Ambos os textos fazem
refer�encia �as tradu�c�oes de Friedrich H�olderlin e aos coment�arios muito
favor�aveis de Benjamin, que no ensaio A tarefa do tradutor os considera
�arqu�etipos da sua forma�5. Pode-se supor, portanto, que Haroldo de
Campos, tendo descoberto entre 1962 e 1967 o potencial heur��stico da
re�ex�ao benjaminiana, tenha resolvido introduzir este importante dis-

3 Haroldo de Campos, �Da tradu�c�ao como cria�c�ao e como cr��tica� in Haroldo de
Campos, Metalinguagem & outras metas, S�ao Paulo, Perspectiva, 2006, pp. 31-48.

4 Ambos os textos publicados depois em: Haroldo de Campos, A arte no horizonte
do prov�avel e outros ensaios, S�ao Paulo, Perspectiva, 1969, como �A palavra vermelha
de H�olderlin� (pp. 93-107) e �P��ndaro, hoje� (pp. 109-119), respectivamente.

5 Walter Benjamin, �A tarefa do tradutor� (trad. de Jo�ao Barrento), in Lucia
Castello Branco (org.), A tarefa do tradutor, de Walter Benjamin: quatro tradu�c�oes
para o portugu�es, Belo Horizonte, Fale/UFMG, 2008, p. 97. Dado que se conhecem
pelo menos quatro tradu�c�oes completas deste ensaio de Benjamin para a l��ngua
portuguesa, constituindo vers�oes diversas em v�arios aspectos, neste trabalho utiliza-
se a vers�ao portuguesa de Jo�ao Barrento, escolhida por a�gurar-se mais adequada aos
sentidos, por vezes impl��citos ou subentendidos, do original, lido �a luz da tradu�c�ao
polonesa preparada pelo pesquisador Adam Lipszyc (�Zadanie t lumacza� in Walter
Benjamin, Konstelacje: wyb�or tekst�ow, Crac�ovia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giello�nskiego, 2012, pp. 23-36), autor da monogra�a Sprawiedliwo�s�c na ko�ncu je�zyka:
czytanie Waltera Benjamina (Crac�ovia, Universitas, 2012).
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curso te�orico com os textos cr��ticos dedicados ao tradutor alem�ao t�ao
elogiado por Benjamin. Note-se, por�em, que nestes pequenos ensaios
o brasileiro parece ainda sondar o teorema do estrangeiro, aplicando-o
um pouco timidamente, ainda que num tom muito assertivo � carac-
ter��stico, diga-se de passagem, tanto dos textos de Campos, quanto de
Benjamin. A re�ex�ao de Walter Benjamin parece tomada, portanto, um
pouco a posteriori em rela�c�ao �as re�ex�oes tradutol�ogicas de Haroldo,
con�rmando-as e entrando com elas num di�alogo muito complexo e por
vezes amb��guo.

Com efeito, os anos setenta na biobibliogra�a de Campos a�-
guram-se um tempo de uma profunda re�ex�ao sobre o legado do �l�osofo
judeu-alem�ao, j�a que a partir do in��cio dos anos oitenta o pensamento
de Benjamin vai ganhando cada vez mais relevo nos textos te�oricos do
pensador brasileiro. O posf�acio a Deus e o diabo no Fausto de Goethe
(1981), intitulado �Translucifera�c�ao me�stof�austica�, constitui um marco
importante neste percurso, dado que, ao inv�es de uma mera refer�encia,
toma o pensamento de Benjamin como seu ponto de partida, desenvol-
vendo da�� uma vis�ao da �tradu�c�ao luciferina�6, que se recusa �a tirania
do Logos. A re�ex�ao tradut�oria do alem�ao coloca-se no centro do ensaio
publicado tr�es anos mais tarde; em �Para al�em do princ��pio da sau-
dade: a teoria benjaminiana da tradu�c�ao� (1984)7 Campos come�ca a
buscar uma sa��da laica do teologema, fugindo ao horizonte metaf��sico
onipresente nos escritos do autor de A rua da m�ao �unica. Desse modo,
o pensamento de Benjamin vai se cristalizando, ainda que sujeito a uma
s�erie de deslocamentos desconstrutivos, como um dos alicerces �los�o�cos
da teoria haroldiana de transcria�c�ao. J�a em meados da d�ecada de no-
venta, comprovam-no dois importantes ensaios publicados na Revista
USP, dedicados j�a especi�camente ao legado te�orico de Benjamin, que
evidenciam uma percep�c�ao aguda (ainda que relativamente seletiva) das
ideias do �l�osofo8.

6 Haroldo de Campos,Deus e o diabo no Fausto de Goethe, S�ao Paulo, Perspectiva,
1981, p. 180.

7 Haroldo de Campos, �Para al�em do princ��pio da saudade: a teoria benjaminiana
da tradu�c�ao�, Folha de S. Paulo, 9 de dezembro de 1984, pp. 6-8.

8 Cf. Haroldo de Campos, �O que �e mais importante: a escrita ou o escrito? Teoria
da linguagem em Walter Benjamin�, Revista USP, n.o 15, 1992, pp. 78-84; Haroldo
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Messianismo (Walter Benjamin)

A re�ex�ao de Benjamin assenta na ideia � expressa sobretudo no
ensaio de 1916 sobre a l��ngua em geral e a l��ngua dos homens � de que
a dimens�ao comunicativa da linguagem �e uma das marcas da Queda.
Antes da expuls�ao do Para��so, o homem � o �unico ser nunca nomeado
por Deus, sendo chamado �a exist�encia a partir da terra, e n�ao do verbo
criador � utilizava a l��ngua para conhecer as coisas: com a mesma l��ngua
em que Deus criava o mundo, o homem o nomeava, isto �e, traduzia a
l��ngua muda das coisas para a l��ngua sonora dos homens e, desse modo,
comunicava as coisas a Deus. A Queda se d�a no momento em que o
homem, vivendo num mundo reconhecido por Deus como bom, tenta
distinguir o bem do mal, ou seja, abandona a pureza dos nomes para
saber algo exterior �as coisas, descrevendo-as e caindo, assim, na fal�acia.
Depois da expuls�ao do Para��so, rea�rmada ainda pela destrui�c�ao da
Torre de Babel que completa o projeto divino, o homem �e obrigado
a viver numa multiplicidade de l��nguas utilizadas instrumentalmente,
comunicando outras coisas para al�em de si mesmas. Assim sendo, os
verdadeiros nomes, capazes de dar conta da singularidade das coisas,
perdem-se na diversidade de l��nguas �contaminadas�, por assim dizer,
com a presen�ca de signos.

Nesse estado p�os-Queda, a tradu�c�ao visa exprimir a rela�c�ao mais
��ntima entre as l��nguas. Esta, como diz Benjamin, consiste em �as l��nguas
n�ao serem estranhas umas �as outras, mas sim, a priori e sem pensar
agora em todas as rela�c�oes hist�oricas, aparentadas umas com as outras
naquilo que querem dizer�9. Este parentesco n�ao devia ser percebido
como semelhan�ca estrutural ou a mesma origem hist�orica. O �l�osofo
explica que

O parentesco supra-hist�orico entre l��nguas reside no fato de, em
cada uma delas como um todo, se querer dizer uma e a mesma
coisa, qualquer coisa que, no entanto, n�ao �e acess��vel a nenhuma

de Campos, �A l��ngua pura na teoria da tradu�c�ao de Walter Benjamin�, Revista USP,
n.o 33, 1997, pp. 160-171.

9 Walter Benjamin, �A tarefa do tradutor�, p. 86.
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delas isoladamente, mas apenas �a totalidade das suas intenciona-
lidades que se complementam umas �as outras: a l��ngua pura.10

O parentesco veri�ca-se, portanto, pelo fato de as l��nguas quererem
comunicar o mesmo: die reine Sprache, a l��ngua pura, a l��ngua ed�enica
de nomes puros. Esta, no entanto, pode ser evocada apenas pela com-
plementaridade das intencionalidades, isto �e, maneiras de signi�car.

A chave para a compreens�ao deste ensaio consiste numa distin�c�ao en-
tre das Gemeinte (o que se quer dizer) e die Art des Meinens (o modo de
querer dizer). O verbomeinen pode signi�car aqui tanto uma rela�c�ao de-
signativa entre a palavra e a coisa, quanto uma rela�c�ao evocativa entre a
l��ngua humana na sua totalidade e a l��ngua pura11. Posto isso, enquanto
os modos de signi�car em duas palavras de l��nguas diferentes (como
p�ao em portugu�es e chleb em polon�es, por exemplo) s�ao antag�onicos,
pois tendem para a exclus�ao m�utua, as palavras enquanto componentes
da l��ngua como um todo querem dizer o mesmo � complementam-se,
portanto, em rela�c�ao ao seu signi�cado, evocando a l��ngua pura.

Para ilustrar melhor a rela�c�ao espec���ca de converg�encia entre as
l��nguas, Benjamin serve-se de uma imagem (emprestada da cabala) de
um vaso partido:

tal como os cacos de um vaso, para se poderem reajustar, t�em de
se encaixar uns nos outros nos mais pequenos pormenores, embora
n�ao precisem de ser iguais, assim tamb�em a tradu�c�ao, em vez de
querer assemelhar-se ao sentido original, deve antes con�gurar-se,
num ato de amor e em todos os pormenores, de acordo com o modo
de querer dizer desse original, na l��ngua da tradu�c�ao, para assim
tornar ambos, original e tradu�c�ao, reconhec��veis como fragmentos
de uma l��ngua maior, tal como os cacos s�ao fragmentos do vaso
inteiro.12

As formas do original e da tradu�c�ao, aparentadas como partes do
mesmo vaso, n�ao s�ao id�enticas, mas complementares. Em consequ�encia,
a tradu�c�ao deve visar a �encontrar a intencionalidade, orientada para a

10 Ibidem, p. 88.
11 Adam Lipszyc, op. cit., p. 98.
12 Walter Benjamin, �A tarefa do tradutor�, pp. 93-94.
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l��ngua da tradu�c�ao, a partir da qual nesta �e despertado o eco do origi-
nal�13. Lembrando-se da ren�uncia da dimens�ao comunicativa da lingua-
gem, que privilegiaria um foco na reprodu�c�ao do referente, a tradu�c�ao
para Benjamin �e uma empresa concentrada na forma, real�cando a ne-
cessidade de reestrutura�c�ao do signi�cado do original na l��ngua-alvo.

At�e o instante em que ela emergir da harmonia de todos os modos de
querer dizer, a l��ngua pura continua oculta e dispersa em v�arias l��nguas,
podendo manifestar-se apenas no momento da crise dos sistemas de
refer�encia, proporcionado pela tradu�c�ao que implica, na vis�ao vitalista
de Benjamin, um encontro violento de dois sistemas de signi�ca�c�ao mu-
tuamente exclusivos:

[se as l��nguas] crescem deste modo at�e ao �m messi�anico da sua
hist�oria, �e a tradu�c�ao que se in�ama na eterna sobrevida das obras
e na in�nita renova�c�ao da vida das l��nguas, para continuamente
p�or �a prova aquele crescimento sagrado das l��nguas � para deter-
minar a que dist�ancia o que nelas �e oculto se encontra da revela�c�ao
e como isso se pode tornar presente no saber dessa dist�ancia.14

Como a�rma Adam Lipszyc, �as justas a�c�oes messi�anicas, sujeitando
as estruturas m��ticas de linguagem a uma ruptura apocal��ptica, visam a
resgatar a absoluta singularidade dos nomes.�15. A tarefa do tradutor,
portanto, assume uma dimens�ao messi�anica, procurando reestabelecer
uma rela�c�ao justa (ou seja, conforme a justi�ca, mas tamb�em devida,
precisa, exata) entre as palavras e as coisas. Uma vez que a revela�c�ao
signi�ca o ato da divulga�c�ao dos mist�erios divinos ao homem, a tradu�c�ao
indica a dist�ancia que separa o presente do �m do inexprim��vel.

Miss�ao (Haroldo de Campos)

O conceito da l��ngua pura, virtualmente presente nos modos de que-
rer dizer de todas as l��nguas, �e retomado no �nal do s�eculo passado por

13 Ibidem, p. 91.
14 Walter Benjamin, �A tarefa do tradutor�, p. 89.
15 Adam Lipszyc, op. cit., p. 63.
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Haroldo de Campos, que nunca se considerou especialista na obra de
Benjamin, a�rmando em 1992:

Tenho sido, simplesmente, desde muitos anos, um leitor e estu-
dioso de sua obra, na qual elegi um tema de prefer�encia: o pro-
blema da tradu�c�ao ou, em termos mais propriamente benjaminia-
nos, [. . . ] a tarefa do tradutor, ou melhor: aquilo que �e dado ao
tradutor dar, o dado, o dom, a redoa�c�ao e o abandono do tradu-
tor, isto para explorar o Aufgeben benjaminiano em todas as suas
nuances sem�anticas [. . . ].�16

O �l�ologo brasileiro desconstr�oi o discurso teol�ogico de Benjamin,
conjugando-o com discursos lingu��sticos e semiol�ogicos vigentes e admi-
tindo a possibilidade de a l��ngua pura benjaminiana ser reinterpretada
num novo enquadramento, j�a de uma ��ndole secular.

Se Benjamin a�rma no in��cio do seu ensaio que �a tradu�c�ao �e uma
forma�17, Campos enxerga nisso uma oportunidade de relacionar a con-
centra�c�ao nos modos de signi�ca�c�ao (ou seja, modos de querer dizer) com
o conceito da �fun�c�ao po�etica� postulada por Roman Jakobson. Lembre-
-se que para o linguista russo a dimens�ao da linguagem que se foca no
comunicado em si, na sua organiza�c�ao formal, existe em todos os atos
enunciativos, ainda que na poesia sobressaia explicitamente, tornando-se
seu elemento determinador18. Devido �a interdepend�encia entre o signi�-
cado e o signi�cante, Jakobson acredita na impossibilidade da tradu�c�ao
da poesia, sendo concretiz�avel apenas uma �transposi�c�ao criativa�19.

O conceito da fun�c�ao po�etica da linguagem, que sublinha o aspecto
sens��vel do signo, o seu lado palp�avel, parece encaixar-se muito bem no
teorema benjaminiano. Campos faz uma boa s��ntese desse deslocamento
te�orico em �Transblanco: re�ex�oes sobre a transcria�c�ao de ¾Blanco¿,

16 Haroldo de Campos, �O que �e mais importante: a escrita ou o escrito?�, p. 78.
Grifos no original.

17 Walter Benjamin, �A tarefa do tradutor�, p. 83.
18 Cf. Roman Jakobson, �Closing Statement: Linguistics and Poetics�, in Roman

Jakobson, Style in Language, Cambridge/New York/London, M.I.T. Press/John Wil-
ley & Sons, 1960, p. 356.

19 Roman Jakobson, Lingu��stica e comunica�c�ao (trad. de Izidoro Blikstein e Jos�e
Paulo Paes), S�ao Paulo, Cultrix, 1977, p. 65.
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de Octavio Paz, com um excurso sobre a teoria da tradu�c�ao do poeta
mexicano�, de 1994:

[A tradu�c�ao] visa ao resgate e �a recon�gura�c�ao do �intrac�odigo�
que opera na poesia de todas as l��nguas como um �universal po�e-
tico� [. . . ]. Considerado de um ponto de vista lingu��stico, esse �in-
trac�odigo� seria o espa�co operat�orio da �fun�c�ao po�etica� de Jakob-
son, a fun�c�ao que se volta para a materialidade do signo lingu��stico
[. . . ]. Na terminologia de Walter Benjamin � uma terminologia de-
liberada e ironicamente ontoteol�ogica � esse �intrac�odigo� poderia
corresponder ao que o autor de [A Tarefa do Tradutor] chama
die reine Sprache (a l��ngua pura). Liberar essa �l��ngua pura�, que
est�a �desterrada� (gebannt) na l��ngua estrangeira, resgat�a-la na
pr�opria l��ngua, atrav�es de uma �transpoetiza�c�ao� (Umdichtung)
do original no qual ela est�a �cativa� (gefangene), eis a miss�ao
benjaminiana do tradutor [. . . ].20

Campos retoma o conceito da l��ngua pura � uma l��ngua verdadeira,
cujo resgate no �m messi�anico da hist�oria �e um esfor�co sempre necess�ario
mas nunca totalmente concretiz�avel (como �e, ali�as, no caso de todas as
a�c�oes messi�anicas) � enquanto uma ��c�c�ao heur��stica�21, ou seja, uma
ideia que desempenha uma importante fun�c�ao na estrutura�c�ao da nova
teoria, mas que deve ser sempre considerada apenas imagin�aria. Desse
modo, ele consegue, como a�rma, depreender �uma `f��sica' (uma pr�axis)
tradut�oria efetivamente materializ�avel�22 da �roupagem rab��nica [. . . ]
da ir�onica `metaf��sica' do traduzir benjaminiana�23. O princ��pio da uni-
versalidade, que fundamenta tanto a medita�c�ao de Benjamin, quanto o
teorema jakobsoniano � ambos pensados como aplic�aveis �a totalidade
das l��nguas naturais, reconhecendo, por�em, a sua irredut��vel diversidade
� permite conjugar uma re�ex�ao m��stica com um teorema lingu��stico de
natureza laica. Na vis�ao deliberadamente ecl�etica de Campos, a l��ngua

20 Haroldo de Campos, �Transblanco: re�ex�oes sobre a transcria�c�ao de Blanco, de
Octavio Paz, com um excurso sobre a teoria da tradu�c�ao do poeta mexicano�, in
Octavio Paz; Haroldo de Campos, Transblanco, S�ao Paulo, Siciliano, 1994, p. 63.

21 Ibidem.
22 Haroldo de Campos, �A l��ngua pura na teoria da tradu�c�ao de Walter Benjamin�,

p. 168.
23 Ibidem.
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pura, que conforme o autor de A tarefa do tradutor constitui um subs-
trato divino preso nas l��nguas humanas contaminadas pelo car�ater mera-
mente comunicativo dos signos, reaparece como uma dimens�ao abstrata,
virtualmente presente em todas as l��nguas, mas nunca plenamente iden-
ti�c�avel, j�a que n�ao se manifesta sen�ao na variedade de l��nguas naturais
como suas concretiza�c�oes particulares. A concentra�c�ao no signi�cante,
que se torna evidente nas utiliza�c�oes po�eticas da linguagem, chama a
aten�c�ao �as estruturas em que essa dimens�ao, tomada como uma �c�c�ao
heur��stica, se cristaliza em formas concretas, existentes nas l��nguas hu-
manas e percept��veis aos sentidos, possuindo valores visuais, sonoros etc.
A tradu�c�ao, nesse sentido, coloca duas l��nguas em contato e compara�c�ao,
promovendo um choque que visa �a ruptura das estruturas po�eticas fecha-
das que concretizam as potencialidades do c�odigo lingu��stico do original,
procurando, assim, reconstruir o modo de querer dizer (de signi�car) da
l��ngua-fonte na l��ngua-alvo.

Ponto de interroga�c�ao (considera�c�oes �nais)

A dimens�ao messi�anica do pensamento benjaminiano fundamenta-se
na ideia da experi�encia humana enquanto mediada pela linguagem, que,
ao mesmo tempo que abre caminho a uma emancipa�c�ao da iman�encia,
amea�ca sempre fechar o homem no mito, quer dizer, numa totalidade
opressiva que desrespeita a singularidade comunicada pelo verdadeiro
nome. Tentando resgatar os verdadeiros nomes presos na totalidade
m��tica do original, o tradutor, conforme Benjamin, realiza uma tarefa
messi�anica.

A passagem do messianismo �a miss�ao, anunciada pelo t��tulo deste
trabalho, n�ao se realiza, por�em, de uma forma mec�anica, vetorial e irre-
vers��vel. Importa reconhecer, portanto, que quando Haroldo de Campos,
ao desconstruir o discurso de Benjamin, realiza uma opera�c�ao que pro-
cura abalar a aparente totalidade monol��tica do pensamento do �l�osofo
alem�ao, o seu projeto assume logo aspectos de uma tarefa de ��ndole
messi�anica, uma vez que procura contrariar a totalidade do signi�cado,
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buscando �ssuras que permitam questionar estruturas opressoras de sig-
ni�cado24.

E se admitirmos a possibilidade de que no pr�oprio pensamento ben-
jaminiano haja ind��cios de um certo desejo de sair do campo da teolo-
gia? Para fundamentar este tipo de suposi�c�ao, basta talvez lembrar o
par�agrafo introdut�orio do ensaio Sobre o conceito da Hist�oria, de 1940,
com a imagem da teologia �reconhecidamente pequena e feia�25 enquanto
um �an�aozinho corcunda�26 que conduz os movimentos do boneco do
materialismo hist�orico. E se relacionarmos essa ideia, expressa no ano
da morte suicida do alem�ao, com a vis�ao da �opera�c�ao tradut�oria� en-
quanto uma forma de �desbabelizar Babel�, de resgatar uma unidade
perdida, que subjaz ao trecho citado no in��cio deste trabalho, retirado
de um dos �ultimos trabalhos de Haroldo de Campos? Assim, talvez a
invers�ao inicialmente proposta � do messianismo m��stico benjaminiano
�a miss�ao laica haroldiana � torne-se mais complexa. Se no projeto de
Walter Benjamin se pode detectar um processo vagaroso de gradativa
(embora nunca contundente) seculariza�c�ao, patente sobretudo nos tex-
tos posteriores aos primeiros ensaios, relativamente herm�eticos, discuti-
dos nesta an�alise, o percurso de Haroldo, come�cado com o movimento
concretista, e marcado inicialmente com discuss�oes te�oricas de car�ater
laico, parece orientar-se, nos seus �ultimos trabalhos, para uma busca da
plenitude perdida, da complementaridade entre as l��nguas aparentadas
no que querem dizer. O movimento do messianismo �a miss�ao a�gura-se
portanto circular, sempre remetendo �a dimens�ao metaf��sica oculta na
linguagem.

24 Cf. Adam Lipszyc, op. cit., p. 82.
25 Walter Benjamin, �Sobre o conceito da Hist�oria�, in Walter Benjamin, Magia e

t�ecnica, arte e pol��tica: ensaios sobre literatura e hist�oria da cultura (trad. de S�ergio
Paulo Rouanet), 3.a ed, S�ao Paulo, Brasiliense, 1987, p. 222.

26 Ibidem.
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A Miss�ao do Di�ario de Anne Frank

Isabel Cruz Lousada
Centro Interdisciplinar de Ci�encias Sociais � Faculdade de Ci�encias

Sociais e Humanas � Universidade Nova de Lisboa
(CICS.NOVA.FCSH/UNL)

Centro de Literaturas e Culturas Lus�ofonas e Europeias da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

Ana Isabel J�udice Rosa
Biblioteca Municipal dos Olivais

�N�os temos que saber o que foi o passado para compreender-
mos o presente e para sabermos como devemos abrir o ca-
minho para um outro tipo de sociedade [. . . ] caminhar para
a civiliza�c�ao do Amor baseada na fraternidade, baseada na
solidariedade, baseada na paz [. . . ]�

In memoriam Maria de Jesus Barroso (1925-2015)

�Fizeram-nos ver bem que somos `mergulhados', judeus en-
clausurados, presos num s��tio, sem direitos, mas carregados
de milhares de deveres. H�a-de chegar o dia em que esta guerra
medonha acabar�a, h�a-de chegar o dia em que tamb�em n�os
voltaremos a ser gente como os outros e n�ao apenas judeus.�1

In memoriam Anne Frank (1929-1945)2

1 Di�ario de Anne Frank no dia 11 de Abril de 1944.
2 Evocando o 70.o anivers�ario de sua morte.
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A ep��grafe que apresentamos, in memoriam de Maria Barroso3 foi
retirada de uma interven�c�ao feita na Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, por altura da abertura da Exposi�c�ao �Anne Frank:
Uma Hist�oria para Hoje�. Nessa ocasi�ao, a 5 de Maio de 20144, lembrou
a relev�ancia da iniciativa �a qual nos deu a honra de se associar, des-
tacando a import�ancia do Encontro enquanto ve��culo privilegiado para
ampli�car a mensagem subjacente: importava n�ao esquecer a mem�oria
do Holocausto, disse, ent�ao, acalentando o desejo de que, no futuro,
�agelos dessa natureza se n�ao repetissem.

No hiato decorrido entre a palestra no �ambito do evento promovido
pelo CLEPUL5 �Da Miss�ao ao � Messianismo (?)�6 e a apresenta�c�ao
p�ublica do volume em que colabor�amos, Maria Barroso deixou de estar
entre n�os. Por isso, acreditamos ser ainda mais premente homenagear
o sentido de miss�ao que sempre lhe conhecemos, na esperan�ca de que
a sua mem�oria seja capaz de nos continuar a inspirar no sentido da
fraternidade, encorajando-nos e instigando-nos a alimentar a esperan�ca,
for�ca motriz para a determina�c�ao em nos tornarmos instrumentos para
a constru�c�ao da paz que desejamos para os nossos, e, como bem dizia,
para o mundo.

Os recentes �agelos vividos em Fran�ca (Charlie Hebdo e Bataclan)
vieram, ao inv�es do que proclam�avamos, testemunhar o sentido oposto
desse caminhar para uma civiliza�c�ao do Amor. Perante a incredulidade
de alguns cidad�aos e entre ataques de outros, extremaram-se posi�c�oes e
reacenderam-se �odios antigos. Multiplicaram-se as an�alises de especialis-
tas e comentadores, mas, face �a imensa derrocada da toler�ancia e da paz,
o mundo �cou mais pobre. A Humanidade mostrou, de novo, o seu lado
mais negro. Somos, homens e mulheres, capazes do melhor e do pior,

3 Cf. Associa�c�ao Portuguesa de Mulheres Cientistas � AMONET � Pioneiras �
Maria Barroso in <http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=413218&vt=rgraph&
dc=focus&zm=79>.

4 Interven�c�ao acess��vel on-line no link <https://drive.google.com/�le/d/0B9NwB
vISUEauR18yWS10UFlyUVk/view>, acessado em 30 de Novembro de 2015.

5 O programa da iniciativa encontra-se dispon��vel em <http://pt.calameo.com/r
ead/001827977d83c7db9f8da>.

6 8.a Confer�encia Internacional da s�erie Culturas Ib�ericas e Eslavas em Contacto
e Compara�c�ao subordinada �a tem�atica Da Miss�ao ao Messianismo (?), FLUL de 13
a 15 de Maio de 2014.
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como bem revelam as in�umeras cenas que o grande ecr�a e as c�amaras
captam7, e os meios de comunica�c�ao social projectam, no dia-a-dia, h�a
muito tempo. Viol�encias incont�aveis. A grande vit�oria da Civiliza�c�ao do
Amor adiada, comprometida, perante tamanha(s) atrocidade(s). N�ao �e
s�o um pa��s, aquele que �e v��tima da intoler�ancia, da radicalidade e do ex-
tremismo, pois estas dram�aticas ac�c�oes somam-se em muitos cantos do
mundo e assumem express�oes bem contrastantes em espa�cos geogr�a�cos
cont��guos at�e, com express�ao simb�olica id�entica. Um total desrespeito
pelos Direitos Humanos na sua mais elementar forma. De um lado e
de outro. Aquilo que acreditamos ser obrigat�orio questionar n�ao s�ao as
convic�c�oes, mas o que com elas fazemos, ou deixamos de fazer8.

Vozes como as de Anne Frank (1929-1945) calam fundo ontem, como
hoje. Pelas raz�oes mais dram�aticas, de novo.

Teresien da Silva9, dirigente da Funda�c�ao Anne Frank h�a cerca de

7 Salientamos neste caso, perante a dualidade espelhada de modo bem contras-
tante, o �lme �La Vita �e Bella� que se reporta �a Segunda Guerra Mundial, na It�alia.
Roberto Benigni protagoniza a �gura de um judeu cuja ac�c�ao se centra em salvar
o seu �lho (emocionalmente) utilizando a estrat�egia do jogo, como se o teatro de
guerra em que se encontravam � campo de concentra�c�ao � n�ao fosse mais do que um
cen�ario de uma brincadeira. O �odio e o amor em constante oposi�c�ao servem o que
pretendemos ilustrar sendo o pai � Guido �, em nosso entender, capaz de encarnar o
Amor pela Humanidade, atrav�es do modo como serve de escudo �a sua fam��lia, e os
nazis espelhando a aus�encia de compaix�ao, a crueldade e a atroz viol�encia a que s�ao
capazes de submeter os seus semelhantes.

8 Como lembrou a historiadora Lu��sa Paiva Bol�eo na sua comunica�c�ao apresen-
tada tamb�em a este Encontro, a exposi�c�ao ent�ao patente e os eventos a ela ligados
retomavam em certa medida um outro momento hist�orico, a evoca�c�ao dos 40 anos
do �m da II Grande Guerra. A cerim�onia organizada no Teatro do Gin�asio, em 1995,
trazia �a mem�oria vultos de que �a �epoca pouco se conhecia, e muito menos falava,
como Aristides de Sousa Mendes, Bernardo de Lencastre Menezes, Giuseppe Agenore
Magno, Sampaio Garrido, Teixeira Branquinho e tamb�emMiep Gies (1909-2010), isto
�e, Herm��nia Santrouschitz, de quem nos falou a historiadora.

9 Poder�a consultar uma bibliogra�a de Teresien da Silva em <http://www.ama
zon.com/Sporen-van-oorlog-Ooggetuigen-Nederland/dp/9012063116/ref=la_B001J
XOVCU_1_1/190-2781909-3837302?s=books&ie=UTF8&qid=1448033715&sr=1-
1>.
A Dr.a Maria Barroso inaugurou, no Pal�acio Foz, h�a 20 anos, a primeira exposi�c�ao
sobre Anne Frank em Portugal, ent�ao organizada por Teresien da Silva, no �ambito
da iniciativa �Lisboa Capital Europeia da Cultura � 1994�. Miep Gies, uma das
colaboradoras que ajudou Anne e os restantes clandestinos no Anexo foi, por essa
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30 anos, lembrou com muita pertin�encia que:

�Os nacionalismos extremos, o anti-semitismo, o racismo e a in-
toler�ancia t�em-se manifestado em v�arias partes do mundo, repre-
sentando uma s�eria amea�ca para a humanidade.
A mensagem que esta exposi�c�ao pretende transmitir �e a de que
cada um de n�os, cada indiv��duo, seja ela ou ele de qualquer na-
cionalidade, de qualquer etnia, de qualquer credo religioso, deve
estar consciente e atento para a import�ancia da defesa dos direitos
humanos e do valor fundamental da democracia.
O compromisso constante de cada indiv��duo para com os princ��-
pios e as atitudes democr�aticas �e essencial para o futuro da hu-
manidade.
E, por isto, torna-se fundamental que as crian�cas e os jovens de
hoje incorporem, desde agora, a import�ancia destes valores.�10

Os di�arios e as cartas s�ao hoje tratados com especial interesse em
diversas �areas e por diferentes especialistas. As Escritas de Si e as au-
tobiogra�as retomam uma centralidade outrora porventura reservada a
seu/s autor/es11.

�O estudo do di�ario ��ntimo ou di�ario pessoal como g�enero textual
�e recente e ainda t��mido, data da segunda metade do s�eculo XX,
seguindo a tend�encia de estudos de escrituras autobiogr�a�cas. O
interesse surgido no �nal da d�ecada de 1960 e in��cio de 70 em
conhecer a hist�oria silenciada das mulheres, impulsionado, sobre-
tudo, pelo movimento feminista, se dirigiu, especialmente para
os di�arios femininos. Foi atrav�es de arquivos particulares, e pela
escrita autobiogr�a�ca, que historiadores come�caram a tentar cons-
truir, a partir de narrativas femininas a hist�oria de mulheres co-
muns, de forma a permitir tra�car um panorama de como viviam e

ocasi�ao a convidada de honra.
10 Durante o per��odo em que a exposi�c�ao esteve patente ao p�ublico foram fei-

tas visitas guiadas e workshops destinados a ampliar o conhecimento em torno de
tem�aticas ligadas aos Direitos Humanos atrav�es do legado de Anne Frank.

11 Veja-se entre outros: Rosa Meire Carvalho de Oliveira, Di�arios p�ublicos, mun-
dos privados: Di�ario ��ntimo como g�enero discursivo e suas transforma�c�oes na
contemporaneidade. Disserta�c�ao de Mestrado em Comunica�c�ao e Cultura Contem-
por�aneas, apresentada �a Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunica�c�ao,
2002.
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compreendiam o mundo que as rodeava e o sistema de domina�c�ao
em que se encontravam. Desta forma, o interesse pela escritura
autobiogr�a�ca, em especial os di�arios, como fontes hist�oricas pe-
los pesquisadores se deve ao facto de que s�ao pe�cas importantes
que podem determinar ou recuperar informa�c�oes e fatos hist�oricos
de determinada sociedade. Ao lado do movimento feminino que
pretendeu `dar a conhecer' a hist�oria das mulheres, se desenvolveu
o estudo acerca da escritura ��ntima, ainda no in��cio da d�ecada de
1970, pelo escritor e leitor confesso de di�arios, Philippe Lejeune,
autor de O pacto autobiogr�a�co (2008), que come�cou a tentar
elaborar um estudo conceitual sobre o g�enero autobiogr�a�co e a
construir um arquivo para pesquisa acerca do g�enero.�12

A cita�c�ao feita acima pretende ilustrar que, mesmo sendo recente,
�e hoje um campo de estudos reconhecido pela comunidade cient���ca
aquele que toma o Di�ario como documento relevante. �E esse o objecto
de estudo que aqui trazemos, e, com ele inici�amos a nossa demanda:
qual a miss�ao do Di�ario de Anne Frank?

Refere Marta Magalh�aes dos Santos:

�Acreditamos que a escrita, enquanto forma expressiva e criativa,
pode revelar-se um potencial reparador do mundo interno do in-
div��duo. E assumimos que o Di�ario parece apresentar esta capa-
cidade reparadora, de r�everie, em Anne.
A autora, encontrou na escrita uma forma de poder exprimir os
seus sentimentos, ideais, valores e opini�oes como se de uma melhor
amiga se tratasse e acabou por utilizar a express�ao escrita como
uma ferramenta terap�eutica, uma forma para o seu mundo interno
n�ao se desorganizar. Pode ent�ao falar-se numa certa repara�c�ao do
self a partir da escrita�13

O caso do Di�ario de Anne Frank parece-nos tamb�em ser um daqueles
em que se pode a�rmar estar em jogo uma escrita terap�eutica. O que n�ao

12 Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento e Suilei Monteiro Giavara, �Mu-
lher e Literatura, representa�c�oes femininas no di�ario e epistologra�a do �ultimo ano de
Florbela Espanca�, in XV Semin�ario Nacional Mulher e Literatura e VI Semin�ario
Internacional Mulher e Literatura: As rela�c�oes entre g�enero e viol�encia: pela busca
do empoderamento, p. 572.

13 Cf. Marta Magalh�aes dos Santos, Um olhar sobre o �Di�ario de Anne Frank�,
Disserta�c�ao de Mestrado apresentada ao ISPA, 2012.
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podemos assegurar �e o modo como esta ter�a funcionado, se consciente
ou inconscientemente. A verdade �e que o caderninho, forrado com um
tecido de xadrez laranja que lhe foi oferecido por altura do seu 13.o

anivers�ario14, d�a abrigo a uma amiga imagin�aria que Anne baptiza com
o nome �Kitty�. E ser�a esta, doravante, a sua companheira para os bons
e maus momentos. A sua melhor amiga. No sil�encio, como em sil�encio
viveu os tempos mais amargurados do c�arcere a que a obrigaram15.

Tamb�em outras vozes chegaram at�e n�os em forma de di�ario. Lem-
bramos em particular a de Etty Hillesum. Di�ario 1941-1943 16. A inter-
ven�c�ao do Pe. N�elio Pita17, �Etty atrav�es dos Di�arios�, agora integrada
no presente volume, levanta quest�oes de extrema relev�ancia para o t�opico
que abordamos. Expressando uma forte determina�c�ao para ser escritora,
Etty entende esse acto como resultado de um processo. Acusa a falta
de qualidade na escrita que deseja (ainda que n�ao alcance), na sua ex-
press�ao mais elevada. Mas, como nos lembra N�elio Pita, para Etty �Es-
crever �e uma quest�ao de vida e de morte� e para que esta seja exequ��vel
torna-se imprescind��vel passar �a introspec�c�ao, procurando ouvir o que
est�a dentro do eu, �submergir-me�, nas palavras da autora. E se o seu
di�ario �e para n�os compat��vel com o de Anne Frank �e-o tamb�em ao n��vel
da express�ao desse eu, com as diversas nuances, varia�c�oes, altern�ancias,
estados de esp��rito, que se v�ao sucedendo, a par de re�ex�oes mais ou me-
nos profundas que se v�ao tecendo, de complexidades distintas, conforme
os momentos em que a escrita �e produzida. Atente-se nas di�culdades
relacionais, mormente com os pais, e na problem�atica em torno de um
amor idealizado, cuja materializa�c�ao confrange e, a��, perceberemos bem
como s�ao comuns a ambas as jovens tais constrangimentos.

14 Nos moldes a que ele alude Lu��sa Paiva Bol�eo.
15 Ver �Dear Kitty� dispon��vel em <https://www.youtube.com/watch?v=kmAa2e

N7wFY>, acessado a 30 de Novembro de 2015. Veja-se tamb�em Ernst Schnabel, No
Rasto de Anne Frank, Lisboa, Colec�c�ao Dois Mundos, Livros do Brasil, 1990.

16 Editado pela Ass��rio e Alvim em 2008 com pref�acio de Jos�e Tolentino Mendon�ca
e traduzido por Maria Leonor Raven Gomes.

17 Embora com outra profundidade o autor centrou a sua disserta�c�ao de Mestrado
nesse mesmo di�ario. Cf. N�elio Pita, O Di�ario de Etty Hillesum, 1941-1942. Uma
leitura dos mecanismos de defesa. Disserta�c�ao de Mestrado em Psicologia Cl��nica
apresentada ao ISPA, 2010. O artigo a que nos referimos ocupa as p�aginas 131 a 150.
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A escrita tem um potencial poder reparador, como analisa numa
perspectiva psicanal��tica, relativamente ao Di�ario de Anne Frank, Marta
Magalh�aes dos Santos18. A sua an�alise segue argumentos de especialis-
tas que estudam a express�ao emocional atrav�es do processo criativo, e
muito em particular, atrav�es da escrita, an�alise essa que a Teoria do
Pensamento de Bion suporta19. Do mesmo modo que Santos20 conclui
relativamente a Anne Frank tamb�em no caso de Etty Hilesum o mesmo
princ��pio se aplica. Mais do que uma estrat�egia, a escrita assegura a
ambas uma fun�c�ao reparadora. Tal como os sentimentos de bem e mal
simult�anea ou concomitantemente acompanham as autoras e s�ao por elas
tidos como indissoci�aveis. Instantes h�a em que com maior prem�encia e
durante momentos mais tr�agicos que v�ao atravessando ao longo das suas
vidas nos quais a escrita �e manifestamente utilizada como estrat�egia de
sobreviv�encia. Tais momentos passam para as suas narrativas, transpos-
tas para a primeira pessoa, esse �eu�, que de v��tima passa a c�umplice,
diremos, por nenhuma destas mulheres conseguir afastar totalmente a
negatividade. Estes processos atingem propor�c�oes tais que o eu s�o so-
brevive numa alteridade auto-imposta, como Pita nota21. Nas palavras
de Etty, que a�rma querer ser a �cronista desses tempos�, �A maldade
dos outros est�a tamb�em em n�os�22.

∗∗∗

Falar de Anne Frank �e rever o Holocausto, a Shoah, e a ess�encia da
maldade humana. Hannah Arendt disse que �n�ao h�a hist�oria mais dif��cil
de contar em toda a hist�oria da Humanidade do que a do Holocausto�.
E porqu�e? Em primeiro lugar pelo sofrimento intenso de um povo, esti-

18 Cf. Marta Magalh�aes dos Santos, Um olhar sobre o �Di�ario de Anne Frank�, op.
cit..

19 W. R. Bion, The elements of Psycho-analysis, London, Heineman, 1963.
20 Cf. Marta Magalh�aes dos Santos, Um olhar sobre o �Di�ario de Anne Frank�, op.

cit..
21 Cf. N�elio Pita, O Di�ario de Etty Hillesum, 1941-1942. . . , op. cit..
22 Cf. Comunica�c�ao N�elio Pitta, p. 149.
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lha�cando com fragor insuport�avel os limites do entendimento humano�
� como a�rma Esther Mucznik23.

Embora seja imposs��vel descrever o �Mal� ao re�etir sobre ele, ao
relembrar momentos negros da hist�oria da Humanidade lutamos para
cultivar a mem�oria e prevenir a intoler�ancia e a tirania, para que mo-
mentos destes nunca mais se repitam.

A 11 de Abril de 1944 Anne Frank escreve no seu Di�ario: �Fomos
enfaticamente recordados do facto de que somos judeus acorrentados,
presos a um lugar, sem quaisquer direitos, mas com mil obriga�c�oes.�24.

A mensagem que Anne Frank nos legou atrav�es do seu di�ario, tornou-
-se a �Voz� de milh�ao e meio de crian�cas judias, mortas nos campos de
concentra�c�ao nazis, durante a segunda Guerra Mundial. Esta �e a VOZ
da adolescente, genu��na, culta e corajosa que nos chega atrav�es das suas
re�ex�oes escritas, sobre a situa�c�ao vivida durante os 25 meses, por estes
oito judeus �mergulhados� no Anexo de uma casa em Amsterd�ao.

Apesar de privados da vida exterior, n�ao estavam isolados do mundo,
pois os quatro volunt�arios que lhes forneciam, comida, roupa, livros,
tamb�em os mantinham a par de tudo o que se passava c�a fora. Todos
os dias ouviam a BBC, como se fosse um momento sagrado.

�E assim, que em resposta a um apelo feito (em 1944) por um minis-
tro holand�es, no ex��lio em Inglaterra, Anne reescreve em dez semanas o
�Di�ario�, com o intuito de o publicar ap�os o �nal da guerra, para que este
fosse, um entre milhares de testemunhos escritos sobre estes momentos
de barb�arie vividos no s�eculo XX.

Uma das re�ex�oes escritas por Anne que mais nos marcou �e a se-
guinte:

�Quem imp�os sobre n�os este castigo? Quem nos separou das outras
pessoas?
Quem nos fez passar por tanto sofrimento?�25

23 �Ensinar o Holocausto no S�eculo XXI� de Jean-Michel Lecomte, com pref�a-
cio de Esther Mucznik (Via Occidentalis, 2007), apud Centro Nacional de Cultura
consultado em <http://www.cnc.pt/artigo/1547>.

24 Di�ario de Anne Frank: vers�ao de�nitiva, tradu�c�ao de Elsa T. S. Vieira, Lisboa,
Livros do Brasil, 2009, p. 343.

25 Idem, Ibidem, p. 343.
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Anne, que na sua Miss�ao se tornou s��mbolo de alegria, esperan�ca e
coragem, escreveu a 11 de Abril de 1944:

�Quem sabe, talvez a nossa religi�ao ensine ao Mundo e a todas as
pessoas o que �e a bondade, e seja essa a raz�ao, a �unica raz�ao pela
qual temos que sofrer.
Nunca podemos ser apenas holandeses, ingleses ou s�ubditos de
qualquer outro pa��s, seremos sempre, tamb�em judeus.�26

Durante a Segunda Guerra, cometeram-se in�umeras viola�c�oes dos di-
reitos civis, das liberdades e garantias fundamentais. A que mais repugna
�e o facto de os nazis condenarem os judeus a viverem como ap�atridas,
errantes de lugar em lugar. Sem direito �a privacidade, obrigados a usar
a estrela de David nos seus casacos. Sem identidade, sem possibilidade
de se poderem defender de atentados t�ao hediondos aos seus direitos hu-
manos, sem dignidade e sem futuro. Condenados aos campos de concen-
tra�c�ao, inicialmente designados como campos de trabalho. O que para,
a maioria dos judeus, signi�cou a morte nas c�amaras de g�as, morte pela
exaust�ao nos trabalhos for�cados como m�ao de obra escrava, ou, ainda,
devastados por epidemias que se alastravam nesses locais. Viviam con-
�nados a um espa�co, longe dos centros civilizacionais, sem as m��nimas
condi�c�oes de higiene, alimenta�c�ao e vestu�ario.

Esta desumanidade atroz, levada a cabo em nome do ideal de pu-
reza da ra�ca ariana defendido pela doutrina Nacional-Socialista, era o
argumento que branqueava a verdadeira raz�ao? Revitalizar os cofres dos
bancos alem�aes e estancar a crise econ�omica que a Alemanha vivia ap�os a
derrota na Primeira Guerra Mundial? A desmoraliza�c�ao praticada sobre
os judeus foi sendo progressiva, com a apropria�c�ao dos bens atrav�es do
congelamento das suas contas banc�arias, das colec�c�oes de arte e do ouro
que lhes pertenciam. Era-lhes tamb�em negada a possibilidade de exer-
cerem dignamente as suas pro�ss�oes, quer fossem funcion�arios p�ublicos
ou pro�ssionais liberais e, por �m, nem mesmo podiam ser donos de
empresas. A degrada�c�ao da condi�c�ao humana a que foram sujeitos �e a
maior barb�arie e viol�encia in�igidas pelos nazis entre os anos 30 e 40 do
s�eculo XX, de forma concertada e intencional. Isto, enquanto no resto

26 Di�ario de Anne Frank: vers�ao de�nitiva, op. cit., p. 343.
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da Europa se ouvia um �sil�encio c�omodo�, dos governos, dos povos que
assistiam passivamente a este espect�aculo de horror e crueldade. . .

Anne Frank e os outros companheiros de infort�unio estavam cons-
cientes do destino que os esperaria se fossem presos. Mesmo assim, �e
Anne quem sobressai � pela esperan�ca, coragem, alegria e vontade de
viver �, transmitindo-nos ao longo do seu di�ario ideias e testemunhos
pr�oprios de uma adolescente muito especial.

Anne testemunha, com uma entrega pr�opria dos defensores de �gran-
des causas�, o medo e o pavor vivido pelos amigos �mergulhados�.

�E ainda em Abril de 1944 que Anne desabafa no seu di�ario:

�Os fracos tombar�ao, e os fortes sobreviver�ao e n�ao ser�ao derrota-
dos!
Nessa noite pensei realmente que ia morrer. Esperei pela pol��cia,
estava pronta para a morte, como um soldado no campo de bata-
lha. Teria dado de boa vontade a vida pelo meu pa��s. Mas agora,
agora que fui poupada, o meu primeiro desejo �e tornar-me ci-
dad�a holandesa. Adoro os holandeses, adoro este pa��s, adoro a
sua l��ngua e quero trabalhar aqui.�27

Durante o tempo em que esteve encerrada no �Anexo�28, sentimos a
revolta, o questionamento, apesar de que na sua escrita prevalece sempre
o lado positivo da vida, pois �e a autora do �Di�ario� aquela que acredita
e planeia o seu futuro.

Esta rapariga, cujo per�l se a�gura aparentemente comum, experi-
menta os con�itos pr�oprios da adolesc�encia, nutrindo uma grande ad-
mira�c�ao por seu pai Otto (homem inteligente e grande motivador deste
grupo de oito clandestinos que coabitam no �Anexo�), de uma con�ituo-
sidade maior com a m�ae, mantendo uma amizade muito especial com
sua irm�a, e em particular, um companheirismo invulgar com rela�c�ao a
Peter. Ora estes aspectos est�ao em conson�ancia com a pr�e-adolesc�encia,
que regista dia-a-dia as experi�encias por que passa e, depois tamb�em

27 Di�ario de Anne Frank: vers�ao de�nitiva, op. cit., p. 343.
28 Cf Anne Frank, O Di�ario de Anne Frank, Lisboa, Livros do Brasil, trad. de

Ilse Losa. Express�ao usada por Ilse Losa, como ela pr�opria a�rma, por lhe parecer a
que melhor se adequava para a vers�ao que traduzia para portugu�es e que at�e hoje se
mant�em.
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com a adolescente que Anne se torna, compaginando-se estas fases de
crescimento com a idade que o di�ario permite registar e acompanhar.

Anne desabafa, ainda em Abril de 1944, a�rmando:

�Estou a tornar-me cada vez mais independente dos meus pais.
Embora jovem, encaro a vida com mais coragem e tenho um sen-
tido de justi�ca melhor e mais apurado do que a Mam�a. Sei o que
quero, tenho um objectivo, tenho opini�oes, uma religi�ao e amor.
Se pudesse ser eu pr�opria, estaria satisfeita. Sei que sou uma mu-
lher, uma mulher com for�ca interior e com muita coragem!
Quero conquistar o meu lugar no Mundo e trabalhar para a Hu-
manidade!
O que sei �e que a coragem e a alegria s�ao os factores mais impor-
tantes na vida.�29

Anne Frank � um nome de que todos j�a ouvimos falar, que �cou
conhecido no mundo inteiro, pelo seu testemunho pessoal em registo de
di�ario, e pela forma como sublinhou a sua viv�encia durante o per��odo
em que foi obrigada �a clandestinidade.

Fascinou-nos o facto de se ter permitido que uma menina de treze
anos fosse privada dos direitos b�asicos, sem liberdade para viver a sua
adolesc�encia em pleno.

Question�amo-nos como �e que se passa a habitar num espa�co fechado,
onde n�ao se pode fazer o m��nimo barulho, obrigada a partilhar o quarto
com um homem mais velho com quem n�ao se tem qualquer tipo de em-
patia. Como �e que esta Crian�ca / Jovem consegue sorrir mesmo privada
da possibilidade de poder correr, respirar o ar livre, sem poder ir �a escola
e estar com os seus amigos, brincar e rir?

Uma raz�ao apenas, n�ao uma simples raz�ao. Tudo porque os nazis
assim o determinaram.

Seria imposs��vel viver mais de dois anos nas condi�c�oes em que vive-
ram os �mergulhados�, experimentando no dia-a-dia o medo constante
de serem denunciados, presos a qualquer altura e, em �ultima inst�ancia,
morrer.

Anne Frank tem pois como miss�ao transmitir Con�an�ca, Alegria,
Coragem e Esperan�ca, com o seu exemplo pessoal t�ao forte.

29 Di�ario de Anne Frank: vers�ao de�nitiva, op. cit., p. 343.
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O Di�ario de Anne Frank �e publicado pela primeira vez em 1947,
sendo em 1957 constitu��da a Funda�c�ao30 que, com seu nome, se vem
dedicando �a recupera�c�ao e mem�oria de sua vida e obra.

Anne �e o S��mbolo e a Voz de todas as crian�cas, raparigas adolescen-
tes, e de tantas outras a quem obrigaram a �crescer depressa demais�, cu-
jas vidas foram ceifadas pelos nazis. Uma Menina / Mulher que cresceu
depressa pela viv�encia que a �hist�oria� lhe reservou. Anne �e testemunho
escrito, representativo de outros �di�arios�, que constroem a Mem�oria, a
Consci�encia de uma �epoca intraduz��vel e negra para a Humanidade.

Apesar de tudo, nesta �epoca nascem a Organiza�c�ao das Na�c�oes Uni-
das (ONU), fundada em 1945, celebrando agora o seu 70.o anivers�ario31,
e a Declara�c�ao Universal dos Direitos Humanos em 1948, instrumentos
criados em consequ�encia do Holocausto, em cujo pre�ambulo se a�rma:
�Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os
membros da fam��lia humana e dos seus direitos iguais e inalien�aveis cons-
titui o fundamento da liberdade, da justi�ca e da paz no mundo�32) cuja
principal miss�ao �e procurar a resolu�c�ao pac���ca de con�itos entre na�c�oes
cujos princ��pios e leis s�ao o garante para impedir novos Holocaustos na
Humanidade.

Que o futuro nos seja permitido e que se cumpram os Direitos Hu-
manos no mundo �e, em suma, a mensagem que proclamamos como de-
siderato para a iniciativa em torno da qual nos congreg�amos, olhando o
passado, reconhecendo no devir uma porta aberta no sentido do encontro
de ideias, de partilha para a constru�c�ao de um futuro mais humanizado.
Uma promessa por/para cumprir.

30 A Funda�c�ao Anne Frank tem uma p�agina bastante completa online que se pode
acessar atrav�es do seguinte link: <http://www.annefrank.org/en/Museum/From-hi
ding-place-to-museum/Saved-from-demolition/>.

31 Cf. <http://www.un.org/>. O ano de 2015 foi tamb�em o Ano Europeu do
Desenvolvimento (<https://europa.eu/eyd2015/pt-pt>).

32 Pre�ambulo da Declara�c�ao Universal dos Direitos Humanos, dispon��vel online em
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf> �
consultado em 30 de Novembro de 2015
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A constru�c�ao do her�oi messi�anico no

Serm�ao do Beato Estanislau Kostka,

do Padre Ant�onio Vieira

Martinho Tom�e Martins Soares
Centro de Literaturas e Culturas Lus�ofonas e Europeias da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

Universidade Cat�olica Portuguesa

Para fazer jus ao bin�omio que inspira este col�oquio � Miss�ao e Messia-
nismo � e ao esp��rito intercultural que anima o evento, culturas ib�ericas
e eslavas em contacto e compara�c�ao, propomos a �gura gigante e quase
m��tica do Padre Ant�onio Vieira. Por um lado, encarna como ningu�em
na cultura portuguesa quer o esp��rito de miss�ao, porquanto foi um in-
cans�avel e zeloso mission�ario jesu��ta, quer o pensamento prof�etico-mes-
si�anico, que atravessa toda a sua obra escrita e oral, dos serm�oes aos
ensaios �los�o�co-teol�ogicos e �a epistologra�a1. Por outro lado, foi um
homem muito atento �a pol��tica europeia, nomeadamente aos aconte-
cimentos do leste da Europa, a bra�cos com as invas�oes turcas, e esta
preocupa�c�ao re�ete-se n�ao s�o no seu pensamento prof�etico-messi�anico
exposto na orat�oria sacra e nas obras prof�eticas, como nas constantes

1 Andr�e Barros, Vida do Apost�olico Padre Ant�onio Vieira da Companhia de Je-
sus, Lisboa, 1746. L�ucio de Azevedo, Hist�oria de Ant�onio Vieira. Com factos e do-
cumentos novos, Lisboa, Livraria Cl�assica Editora, 1918. Margarida Vieira Mendes,
A Orat�oria Barroca de Vieira, Lisboa, Caminho, 1989.
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missivas que envia aos seus correspondentes, sobretudo no per��odo da
sua segunda estadia em Roma, durante a d�ecada de 702.

�E tamb�em deste per��odo a proclama�c�ao do �Serm�ao do Beato Esta-
nislau Kostka�. Trata-se de um santo jesu��ta que morrera em odor de
santidade com apenas 18 anos, em 1568. Os poucos meses que vivera
como novi�co da Companhia de Jesus deram para perceber o percurso
virtuoso e excecionalmente piedoso deste jovem polaco. A Igreja, que
ap�os o ponti�cado de Sisto V se tornara muito exigente no reconheci-
mento do grau de santidade para os ��eis devotos, beati�ca-o em 1605
e, algumas d�ecadas depois, em 1726, por meio do papa Bento XIII,
canoniza-o, elevando-o ao grau de santo para toda a Igreja. Em linha
com a pr�atica comum dos jesu��tas de exaltarem os santos da casa, Vieira
n�ao lhe poupa elogios e constr�oi em sua honra um admir�avel paneg��rico
de tons messi�anicos e prof�eticos, narrando as suas fa�canhas em vida
e depois dela. O Serm�ao foi pregado em Roma, a 13 de novembro de
1674, no dia da festa do Beato, na Igreja de Santo Andr�e de Monte Ca-
vallo � atual igreja de Sant'Andrea al Quirinale �, sede do noviciado da
Companhia de Jesus, e local onde tinha falecido o jovem jesu��ta. O au-
dit�orio era constitu��do pelos novi�cos da Companhia, e esta familiaridade
permite ao orador alguma informalidade e coloquialismo, patentes em
apartes metadiscursivos3, bem como um n�ao disfar�cado tom pedag�ogico
e exortativo, quando, na parte �nal do discurso, discorre sobre a virtude
cimeira dos disc��pulos de Loyola: a obedi�encia.

O plano orat�orio de Vieira, declarado no ex�ordio, passa por compro-
var que Estanislau era �lho de tr�es m�aes: �em Pol�onia a m�ae natural,
que lhe deu o primeiro ser; em Germ�ania a M�ae de Deus, e sua, que lhe

2 Vide Istv�an R�ak�oczi, �As cartas do Padre Ant�onio Vieira e a problem�atica do
Turco�, in M. R. Monteiro, M. R. Pimentel (coords.), Padre Ant�onio Vieira: O Tempo
e os seus Hemisf�erios, Lisboa, Colibri, 2011, pp. 349-376.

3 �[. . . ] (come�co assim, porque em mat�eria grande, e em tempo breve, nem se
deve perder tempo, nem palavra)�; �(Falo ao vosso modo)�; �E agora (contra o que
costumo) citarei a multid�ao de Autores, que quando n�ao s�ao necess�arios, mais servem
de embara�car, e escurecer, que de declarar o que dizem�. Apud J. E. Franco, P.
Calafate (coords.), Padre Ant�onio Vieira: Obra Completa. Serm�oes, tomo II, vol. XI,
Lisboa, C��rculo de Leitores, 2014, pp. 466, 468, 469-470. Doravante, todas as cita�c�oes
do �Serm�ao do Beato Estanislau Kostka� do Padre Ant�onio Vieira remetem para esta
edi�c�ao.
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deu o segundo; em Roma a Companhia de Jesus, que lhe deu o �ultimo, e
apenas concebido no ventre o trasladou �a sepultura�4. Dividindo o dis-
curso em tantas partes quantas as m�aes, pretende o autor demonstrar
em cada uma a sua tese. Para o intuito da nossa comunica�c�ao, e por
constri�c�oes de tempo, interessa-nos de sobremaneira a primeira parte.

Para Vieira, Kostka estava predestinado desde a nascen�ca �a santi-
dade e �a miss�ao messi�anica, como o atesta um prof�etico sinal: �concebido
que foi Estanislau no ventre da primeira m�ae; eis que aparece milagro-
samente sobre o mesmo ventre o nome de Jesus, n�ao escrito, ou pintado,
mas esculpido, e relevado na mesma carne, e todo cercado de raios�5.
Este estupendo e inaudito prod��gio, diz Vieira, assestando as suas lentes
prof�eticas, estava h�a muito tempo prognosticado por Isa��as. Do nome
de Jesus anunciara o profeta do Antigo Testamento duas coisas singu-
lares: a primeira, que aquele �nome seria nomeado do C�eu�; a segunda,
retirada da vers�ao hebraica da B��blia, que �do C�eu seria esculpido�. O
primeiro or�aculo cumpriu-se quando o Anjo anunciou do c�eu a Maria o
nome de Jesus ainda in utero; o segundo n�ao se cumpriu em Jesus, mas,
sim, em Estanislau, �quando no ventre da m�ae apareceu o nome de Jesus
esculpido�6. Este facto prodigioso leva Vieira a articular um engenhoso
paralelismo ret�orico: �Nas entranhas da M�ae de Deus encarnou Deus o
seu Verbo; e nas entranhas da m�ae de Estanislau encarnou o Verbo o
nome�7. A pretexto, a compara�c�ao com o mundo da arte permitia a Viei-
ra elevar o seu confrade jesu��ta ao patamar mais alto da cria�c�ao divina,
pois, segundo ele, em nenhum outro santo assinou Deus o seu nome e
isso �e o que fazem os art���ces �a obra mais prodigiosa e estimada da
sua arte. Contudo, embora o pregador n�ao queira, palavras do pr�oprio,
�dizer tanto�, n�ao se inibe de o dizer, mesmo que para o desdizer, re-
for�cando a compara�c�ao: �mas tanto �e o que em semelhantes casos fazem
os Art���ces humanos�8. Com receio de ser mal interpretado, por colocar
Cristo e Estanislau no mesmo plano teol�ogico, esclarece que assinalado
por Deus com a divisa do seu nome s�o houve Cristo. No entanto, n�ao

4 Idem, ibidem, p. 466.
5 Idem, ibidem, p. 466.
6 Idem, ibidem, pp. 466-467.
7 Idem, ibidem, p. 467.
8 Idem, ibidem, p. 468.
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pode deixar de admitir, ainda que com algum confrangimento, a analo-
gia. As suas palavras s�ao estas: �mas eu tremo de aplicar a semelhan�ca.
S�o n�ao posso deixar de dizer o que se n�ao pode negar�9. Portanto, se de
Cristo �e verdadeiro dizer que �foi assinalado pelo Pai�, de Estanislau n�ao
se pode negar ter sido assinalado pelo Filho de Deus. E se o termo de
compara�c�ao �e demasiado ousado e arriscado, Vieira procura um ainda
assim arrojado, mas mais conforme com a condi�c�ao terrena e a ortodo-
xia cat�olica. Diz ele: �Santo In�acio viveu sessenta e cinco anos, e teve
dezasseis de Jesu��ta; Estanislau viveu dezoito anos; e teve de Jesu��ta
dezanove: porque j�a desde a concei�c�ao era Jesu��ta�10.

N�ao obstante, para o int�erprete sagrado que �e Vieira, a verdadeira
e primeira signi�ca�c�ao do sinal de nascen�ca de Estanislau tem de ser
adscrita �a sua primeira m�ae, a Pol�onia. Quem o previu foi o mesmo
Anjo que anunciou a Maria o nome de Jesus, dizendo: �Ele salvar�a o seu
povo�. Logo, conclui o orador, o nome de Jesus estampado sobre Estanis-
lau concebido na Pol�onia signi�ca que aquele menino seria o �salvador,
e libertador� do povo polaco. Para comprovar a sua interpreta�c�ao, apre-
senta o pregador o que considera serem as consequ�encias deste prod��gio:
quando Kostka livrou toda a sua na�c�ao, incluindo cat�olicos e hereges,
da peste, e quando recha�cou a investida turca, no ano de 1621. Para o
efeito, o rei polaco mandou vir de Roma a cabe�ca do seu compatriota,
a qual garantiu a vit�oria do pequeno ex�ercito polaco contra o poderoso
e gigante ex�ercito otomano, liderado por Osman, e composto por tre-
zentos mil turcos e maior n�umero de t�artaros. Nesse mesmo dia, relata
Vieira, Estanislau apareceu no c�eu, ao lado de Maria e do Menino Jesus.

Como �e seu apan�agio, esta grande vit�oria do cristianismo sobre o
imp�erio otomano d�a a Vieira ocasi�ao para uma s�erie de leituras de teor
prof�etico, achando nos antigos escritos sagrados alegorias que projetam
luz sobre estes acontecimentos hist�oricos ocorridos posteriormente na
Pol�onia11. Apoiando-se numa �multid�ao� (palavra sua) de autoridades
da exegese b��blica, passa a discorrer sobre os sentidos cifrados no livro

9 Idem, ibidem, p. 468.
10 Idem, ibidem, p. 468.
11 Fernando Crist�ov�ao, �Vieira: a grandeza de um imperador�, in Jos�e Eduardo

Franco (coord.), Entre a Selva e a Corte. Novos olhares sobre Vieira, Lisboa, Esfera
do Caos, 2009, pp. 41-48.
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do Apocalipse, considerando que nele �est�ao historiadas as persegui�c�oes
da seita Maometana contra a Igreja, e as vit�orias, e triunfos da Igreja
contra ela�12. Atrav�es de um muito bem orquestrado processo sin�otico
de analogias entre a vis�ao apocal��ptica e o epis�odio b�elico que op�os
os polacos aos invasores turcos, o drag�ao �e identi�cado com a amea�ca
turca e a mulher vestida de sol com a m�ae de Estanislau, n�ao a m�ae
biol�ogica, mas a Pol�onia. Tal dedu�c�ao �e permitida, na voz do pregador,
pela fecundidade e abertura hermen�eutica das Escrituras, e sancionada
pelo tempo, a seu ver: �o mais certo int�erprete das profecias [. . . ], cujos
sucessos futuros, sem desacreditar os passados, se declaram mais nos
presentes�13. Por conseguinte, se outros autores puderam ver nessa re-
fer�encia feminina do Apocalipse outras mulheres hist�oricas, com maioria
de raz�ao se sente ele autorizado, perante os factos que o tempo entre-
tanto revelou, a a�� descortinar a m�ae de Estanislau. Para o demonstrar,
o padre jesu��ta estabelece uma s�erie de curiosos e arrevesados paralelis-
mos de sem�antica prof�etica entre o texto joanino e os sinais prodigiosos
que acompanharam a conce�c�ao e o nascimento do beato. Retenha-se, a
t��tulo de exemplo, o famoso s��mbolo da lua que a mulher apocal��ptica
tem debaixo dos p�es, interpretado por Vieira como subjuga�c�ao do poder
otomano pela Pol�onia. Assim, posto que o grande triunfador do inimigo
da cristandade tenha sido Estanislau, S. Jo�ao o atribui �a m�ae prodigiosa,
porque � relembra Vieira as palavras do Evangelho � �a gl�oria do �lho
se deve atribuir �a m�ae, e ao feliz ventre, que em si o trouxe�14.

A segunda parte do serm�ao, relativa �a m�ae germ�anica, �e preenchida
com uma s�erie de portentosos e inveros��meis milagres, ocorridos durante
a passagem do jovem polaco por terras germ�anicas, os quais suscitam
em Vieira um conjunto de considera�c�oes acerca da aura sobrenatural
do santo, que se dever�ao entender menos no plano factual e mais no
m��stico. Em termos factuais o que importa verdadeiramente assinalar �e
que o santo escapou a uma terr��vel enfermidade, tendo atribu��do esse
facto a um milagre de Nossa Senhora. �E deste segundo nascimento que
fala Vieira.

12 Ant�onio Vieira, �Serm�ao do Beato Estanislau Kostka�, in ed. cit., p. 470.
13 Idem, ibidem, p. 470.
14 Idem, ibidem, p. 471.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

130 Martinho Tom�e Martins Soares

O terceiro nascimento d�a-se em Roma, na Companhia de Jesus. Viei-
ra narra as contrariedades no caminho de Viena para a sede do catoli-
cismo, e cada uma lhe d�a azo a uma digress�ao pela B��blia para criati-
vos paralelismos com �guras da Sagrada Escritura. Ultrapassados v�arios
obst�aculos, o jovem polaco chega, �nalmente, �a cidade italiana, onde �e
acolhido por outro grande santo jesu��ta, S. Francisco de Borja, geral da
Companhia. Comenta Vieira que Estanislau foi o diamante que veio �a
o�cina da Companhia para ser polido.

Adotando um tom eleg��aco, mais apropriado �a mat�eria do discurso,
o pregador relata os �ultimos dias de Estanislau at�e que a enfermidade
o levou para Deus. Desta curta mas exemplar vida, Vieira extrai um
conjunto de re�ex�oes morais para a Companhia e para o noviciado15.

Por �m, �n�ao perorando, mas orando�16, invoca o patrono e prote-
tor da Pol�onia, exortando-o a socorrer o seu pa��s que novamente se v�e
amea�cado pelo inimigo. De facto, o �grande drag�ao�, que j�a por duas
vezes fora vencido pela Pol�onia, levanta de novo a �cabe�ca infesta� e
amea�ca outra vez a �muralha universal do cristianismo� e, por extens�ao,
�o mundo�.

Os serm�oes de Vieira s�ao a maioria das vezes re�exos de aconte-
cimentos e preocupa�c�oes da �epoca em que foram proclamados17. Com
efeito, no plano da diegese messi�anica e milenarista do pregador a in-
vas�ao turca sempre desempenhou um papel importante. Na vis�ao esca-
tol�ogica expressa na Apologia das Cousas Profetizadas,

o futuro pr�oximo assistiria �a extin�c�ao e ru��na do Imp�erio Oto-
mano e ao aparecimento de um Quinto Imp�erio, que seria o �unico
verdadeiramente universal, duraria mil anos e continuaria no C�eu.
Suceder-lhe-ia a persegui�c�ao do Anti-Cristo, a que se seguiria, ime-
diatamente, a ressurrei�c�ao dos mortos, o Ju��zo universal e o �m
do mundo18.

15 Cf. Carlota Urbano, �O Padre Ant�onio Vieira e a Companhia de Jesus�, in Jos�e
Eduardo Franco (coord.), Entre a Selva e a Corte. . . , op. cit., pp. 27-39.

16 Ant�onio Vieira, �Serm�ao do Beato Estanislau Kostka�, in ed. cit., p. 483.
17 Jo�ao Francisco Marques, �Introdu�c�ao Geral �a Paren�etica�, in J. E. Franco, P.

Calafate (coords.), Padre Ant�onio Vieira: Obra Completa. Serm�oes, tomo II, vol. I,
Lisboa, C��rculo de Leitores, 2013, pp. 9-30.

18 Adma Fadul Muhana (ed.), Ant�onio Vieira. Apologia das Cousas Profetizadas,
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Na sua Defesa Perante o Tribunal do Santo Of��cio, entendia e cria
Vieira que a Igreja e o Reino de Cristo haveriam de chegar a um estado
perfeito, completo e consumado19. Este Imp�erio haveria de se levantar
ap�os a destrui�c�ao do Imp�erio Turco e seria um Imp�erio ou um Reino
Universal, em que todo o mundo, tanto herege como pag�ao, judeu ou
gentio, se converteria e seria crist�ao, e Cristo por todos seria conhecido,
adorado e obedecido, e em todo o mundo se n�ao professaria outra f�e nem
outra lei sen�ao a crist�a, em que a grande maioria dos crist�aos seria �mui
observantes da lei divina�, em que reinaria perp�etua paz entre todos
os pr��ncipes e todas as na�c�oes, em que seria �mais copiosa a gra�ca�20.
Esta mesma ideia de um imp�erio universal de Paz e Justi�ca consumado
na terra por Cristo constituir�a mais tarde o tema central da Clavis
Prophetarum21, com a exce�c�ao de que a�� j�a n�ao haver�a lugar para turcos
e o protagonismo luso se v�e atenuado22.

Lisboa, Cotovia, 1994, pp. 231-232. Cf. Ant�onio Braz Teixeira, �Profecia e escatologia
em Ant�onio Vieira�, in VVAA, Terceiro Centen�ario da Morte do Padre Ant�onio
Vieira, vol. I, Braga, Universidade Cat�olica Portuguesa/Prov��ncia Portuguesa da
Companhia de Jesus, 1999, pp. 165-178. A bibliogra�a sobre o messianismo ut�opico
vieirino �e extens��ssima e seria fastidioso enumer�a-la aqui. Remetemos os leitores
interessados para a lista apresentada por Manuel J. Gandra, �Padre Ant�onio Vieira:
paralelo da sua vida e obra com o providencialismo, o milenarismo e o messianismo
coet�aneos�, in Jos�e Eduardo Franco (coord.), Entre a Selva e a Corte. . . , op. cit.,
pp. 307-315.

19 J. E. Franco, P. Calafate (coords.), Padre Ant�onio Vieira: Obra Completa. De-
fesa Perante o Tribunal do Santo Of��cio, tomo III, vol. II, Lisboa, C��rculo de Leitores,
2013, pp. 241-305 et passim. Sobre o papel do turco na instaura�c�ao do Quinto Imp�erio
e as animosidades de Bandarra e Vieira para com este povo estrangeiro, cf. Ibidem,
pp. 113, 120-134, 189, 210-257, 345-350, 561-565.

20 Idem, ibidem, p. 241. Cf. Ant�onio Braz Teixeira, �Profecia e escatologia em
Ant�onio Vieira�, in op. cit., p. 176.

21 J. E. Franco, P. Calafate (coords.), Padre Ant�onio Vieira: Obra Completa. A
Chave dos Profetas, tomo III, vols. V e VI, Lisboa, C��rculo de Leitores, 2013.

22 �A vis�ao prof�etico-escatol�ogica apresentada por Ant�onio Vieira distingue-se, cla-
ramente, da tradi�c�ao sebastianista-messi�anica anterior n�ao s�o pela sua muito maior
amplitude e profundidade, pela maior riqueza e variedade dos seus suportes especula-
tivos e escriturais, pela sua coer�encia interna e pelo rigor do seu travejamento l�ogico
e ret�orico. Mas tamb�em, e acima de tudo, por se apresentar muito mais como uma
vis�ao teol�ogica e universal e como uma hist�oria da salva�c�ao e do resgate espiritual
do mundo e consuma�c�ao do reino divino da gra�ca, do que como uma vis�ao exclusiva
ou predominantemente pol��tica, circunscrita a Portugal e ao seu imediato destino. �E
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Veri�ca-se, contudo, que o inimigo turco ocupou um lugar estrat�egi-
co, como antagonista, no drama escatol�ogico-prof�etico da maior parte
dos escritos vieirianos que prognosticavam a instaura�c�ao da aion b��blica.
A parusia crist�a atemporal prevista pelo jesu��ta n�ao podia advir sem a
derrota dos turcos que ent�ao amea�caram a Europa23.

Na �epoca em que foi proclamado o Serm�ao do Beato Estanislau
Kostka, a investida otomana recrudescera na Europa e no esp��rito de
Vieira, como bem o demonstra este serm�ao e a intensa correspond�encia
mantida, onde o assunto �e abordado com frequ�encia.

Registe-se que o tema da guerra turca surge j�a de forma espor�adica
nas suas missivas da d�ecada de sessenta, pois em 1663-1664 �e retomada,
ap�os meio s�eculo de impasse, a ofensiva entre o Imp�erio Otomano e a
Cristandade. Como observou Maria Jos�e Ferro Tavares, no seu estudo
�O messianismo na obra do Padre Ant�onio Vieira�:

O avan�co do Turco em dire�c�ao ao centro da Europa con�rmava-
-lhe o sofrimento da cristandade e a ascens�ao de Portugal e da
cristandade ao imp�erio universal, tal como prediziam as profecias,
acrescentava ele nas cartas ao marqu�es de Gouveia, em Dezembro
de 1663. �O certo �e que as profecias se v�ao cumprindo por seus
passos contados, e que, segundo elas, prosperar por meio destes
grandes trabalhos e calamidades da Igreja, lhe podemos esperar a
ela e ao nosso reino as grandes felicidades que lhe est�ao prometi-
das�. O facto de um crist�ao novo de Pinhel exercer cargos na corte
de Argel era interpretado �a luz da profecia que prognosticava o
acesso da cristandade ao Isl�ao pelo norte de �Africa, correndo o
boato, em Roma, que aquele podia substituir no trono o rei turco
assassinado.
A convic�c�ao de que os �ultimos dias da humanidade estavam pr�o-
ximos faziam-no escrever a D. Rodrigo de Meneses, em Janeiro
de 1664: �tenho por certo que h�a de ser muito cedo o nosso dia de

esta particular natureza, eminentemente teol�ogica e religiosa, da vis�ao de Vieira e o
claro intento �etico e salv���co que a impulsiona que parecem explicar que, ao longo
do tempo, a sua componente messi�anica e lusoc�entrica tenda, progressivamente, a
esbater-se, at�e quase desaparecer na Clavis Prophetarum�. [Ant�onio Braz Teixeira,
�Profecia e escatologia em Ant�onio Vieira�, in op. cit., p. 174].

23 Vide J. E. Franco, P. Calafate (coords.), Padre Ant�onio Vieira: Obra Completa.
Apologia, tomo III, vol. III, Lisboa, C��rculo de Leitores, 2014. Cf. etiam Idem, Obra
Completa. Defesa Perante o Tribunal do Santo Of��cio, ed. cit., 2013.
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ju��zo, com muita gl�oria de Portugal e de el-rei que Deus guarde�,
neste caso D. Afonso VI. Em Setembro do mesmo ano escrevia a
este �dalgo, a prop�osito das not��cias das vit�orias do turco sobre o
Imperador: �N�ao me admira tanto o caso, quanto o pouco abalo
que faz naqueles a quem toca mais de perto; tudo s�ao fatalida-
des e tudo demonstra�c�oes de se chegarem ou estarem muito perto
j�a os tempos de rem�edio prometido�. E na do in��cio de Outubro,
perante a vit�oria dos alem�aes em S. Gotardo, declarava sentir a
necessidade da sua con�rma�c�ao para a continua�c�ao das suas con-
jeturas24.

No entanto, �e na correspond�encia da d�ecada de 70 que o foco de
Vieira se mostra mais atento ao avan�co do inimigo secular da Cristan-
dade, sempre na esperan�ca de que se cumpram as profecias. Como a�rma
Istv�an R�ak�oczi, �estas cartas testemunham tamb�em o alargamento da
vis�ao da diplomacia portuguesa para o Centro e Leste europeus, s�o es-
poradicamente abrangidos no mapa mental pol��tico ib�erico�25. Tal facto
deve-se �a situa�c�ao estrat�egica do jesu��ta portugu�es. Em Roma, goza n�ao
s�o de maior liberdade de express�ao como tem um acesso r�apido e pri-
vilegiado �as informa�c�oes que d�ao conta dos con�itos e acontecimentos
pol��ticos no espa�co europeu. As missivas deste per��odo revelam, por con-
seguinte, um Vieira sempre muito empenhado nas quest�oes pol��ticas,
que, como diz Maria Luc��lia Gon�calves Pires, uni�cam no seu pensa-
mento �o pendor pragm�atico e a utopia messi�anica�26.

O Serm�ao de S. Estanislau Kostka �e bem o re�exo desta mundi-
vid�encia. Nele se fundem as preocupa�c�oes pol��ticas com a utopia messi�a-
nica. Embora Vieira n�ao rejeite e n�ao deixe nunca de acreditar no papel
principal do Reino e do rei de Portugal para a consecu�c�ao do quinto
imp�erio, o da cristandade, neste serm�ao n�ao h�a lugar para o lusocen-
trismo, evidenciando uma not�avel capacidade de adapta�c�ao do seu vi-
sionarismo �as circunst�ancias. Todos podem contribuir para o horizonte

24 Maria Jos�e Ferro Tavares, �O messianismo na obra do Padre Ant�onio Vieira�, in
VVAA, Terceiro Centen�ario da Morte do Padre Ant�onio Vieira, op. cit., pp. 145-146.

25 Istv�an R�ak�oczi, �As cartas do Padre Ant�onio Vieira e a problem�atica do Turco�,
in op. cit., p. 364.

26 Maria Luc��lia Gon�calves Pires, �A epistologra�a de Vieira. Perspetivas de lei-
tura�, in M. V. Mendes et alii (orgs.), Vieira Escritor, Lisboa, Ed. Cosmos, 1997, p.
25.
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escatol�ogico da parusia crist�a. O centro do con�ito est�a agora na Eu-
ropa Central. O protagonismo cabe �a Pol�onia e ao seu patrono, erguido
�a condi�c�ao de her�oi messi�anico, a quem Vieira atribui, de forma te-
mer�aria, prerrogativas pr�oprias de um Messias. E, por isso, n�ao hesita
em coloc�a-lo no quadro celestial ao lado de Maria e de Jesus.
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Etty atrav�es do Di�ario

Padre N�elio Pita
Sacerdote, membro da Congrega�c�ao da Miss�ao

Chegaram at�e n�os apenas dez dos onze cadernos nos quais Etty es-
creveu o Di�ario. Pouco antes de partir para Westerbork, Etty Hillesum
con�a os seus di�arios a Maria Tuinzing, uma nova residente da casa de
Gabriel Metsustrast, com o pedido de ela os entregar ao escritor Klaas
Smelik. Posteriormente, durante anos a �o, o seu �lho procurou sem su-
cesso uma editora que aceitasse a publica�c�ao. S�o em 1981 foi publicada
uma vers�ao parcial dos di�arios por J. G. Gaarlandt, Uma vida inter-
rompida, atualmente tamb�em traduzida em portugu�es. Em 1986, toda a
obra foi colocada �a disposi�c�ao do p�ublico, primeiro em holand�es e, poste-
riormente, em ingl�es, edi�c�ao que serve de base para este estudo1. Tendo
a guerra como pano de fundo, Etty concentra-se principalmente nos seus
problemas, re�etindo as varia�c�oes de humor, as rela�c�oes com os outros,
os livros que l�e e traduz. Parece omitir propositadamente a guerra. A�-
nal, quem foi a jovem que, segundo o padre poeta Tolentino Mendon�ca,
�passeando-se na solid�ao e na lama [de Westerbork], escreveu algumas
das ora�c�oes mais extraordin�arias que um ser humano pode proferir�? Em
que contexto viveu? Procuremos conhec�e-la um pouco melhor.

1 Etty Hillesum, Etty. The Letters and Diaries of Etty Hillesum (1941-1943),
ed. by Klaas A. D. Smelik, transl. by Arnold J. Pomerans, Cambridge, William B.
Eerdmans Publishing Company / Ottawa, Novalis, 2002 [1986].
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1. Etty, um percurso

Sabemos pouco de Etty Hillesum antes de ela come�car a escrever
sobre si mesma, no Di�ario. Sabemos que nasceu a 15 de janeiro de 1914,
em Middelburg, Hilversum, e que passou parte da sua inf�ancia em Tiel
(1916-1918) e em Winschoten (1918-1924). Em Deventer, cidade situada
na zona Este da Holanda, onde atualmente se encontra a funda�c�ao Etty
Hillesum, fez a sua forma�c�ao prim�aria e secund�aria no liceu do qual o
seu pai era o diretor. Permanece nesta cidade at�e ingressar no curso
de Direito em Amesterd�ao. Klaas Smelik, na introdu�c�ao �a vers�ao com-
pleta e anotada em l��ngua inglesa dos Di�arios e Cartas, diz que Etty, ao
contr�ario dos seus irm�aos, n�ao foi particularmente uma brilhante aluna
durante o per��odo de forma�c�ao inicial, nem no estudo das leis2. Segundo
um testemunho de um dos seus professores da �epoca, os resultados eram
medianos porque Etty nunca se empenhara muito nessa �area3. Mesmo
assim, em julho de 1939 concluiu o doutoramento em Direito P�ublico.
Al�em disso, durante esse per��odo, frequenta as reuni�oes de grupos de
estudantes anti-fascistas e mostra interesse pelas quest�oes pol��ticas e so-
ciais sem, no entanto, militar em nenhum partido. Entretanto, o Di�ario
e as Cartas testemunham que ela adquiriu uma vasta cultura �los�o�ca
e liter�aria, bem como um bom conhecimento de l��nguas como o russo,
o franc�es e, sobretudo, o alem�ao. Por causa da guerra, foi impedida de
se apresentar a exame em estudos esl�avicos, mas o contacto com esta
cultura abre-lhe a porta a autores como Dostoi�evski e T�olstoi, que ela
l�e e traduz avidamente.

2. N�ucleo familiar

Ester (Etty) Hillesum era a mais velha de tr�es �lhos de um casal de
judeus pouco observantes. Viviam na Holanda e estavam integrados so-
cialmente. Seus pais foram alvo de variad��ssimas refer�encias ao longo do
Di�ario e das Cartas, anota�c�oes que diferem substancialmente em cada
um dos textos. Se compararmos as refer�encias do Di�ario �as das Cartas,

2 Idem, ibidem, p. XII.
3 Paul Lebeau, Etty Hillesum: Un intenerario spiritual. Amesterdan 1941 � Aus-

chwitz 1943, Santander, Sal Terrae, 2000.
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veremos que nas primeiras Etty deixa transparecer sentimentos forte-
mente ambivalentes, prevalecendo as imagens negativas como se de um
fantasma se tratasse, qual reminisc�encia de um passado assustador que
determina o presente. Nas Cartas, por�em, escritas maioritariamente num
contexto de maior priva�c�ao, em Westerbork, predomina uma descri�c�ao
mais objetiva e factual da realidade. Ao contr�ario das especula�c�oes do
Di�ario, os pais de Etty s�ao descritos como submetidos �a fome, ao frio ou
ao calor; que est�ao conformados ou revoltados com a situa�c�ao. E Etty
surge como m�ae que cuida de ambos, objetos tendencialmente idealiza-
dos, motivo de preocupa�c�ao constante.

O pai, Louis Hillesum, especialista em l��nguas cl�assicas, lecionou du-
rante quase toda a vida em v�arios col�egios. �E descrito, por vezes, com
quali�cativos pouco apreci�aveis. Mas �e com a m�ae que mant�em uma
rela�c�ao ainda mais tensa. Rebecca Hillesum Bernstein, emigrante russa,
foragida de um progrom, �e apresentada na introdu�c�ao �a primeira pu-
blica�c�ao em l��ngua inglesa como uma mulher apaixonada, extrovertida,
ca�otica e, em quase tudo, diferente do marido4.

Segundo informa�c�ao da Cruz Vermelha, ambos morreram ou durante
a viagem para Auschwitz, em setembro de 1943, ou logo �a chegada ao
Campo, nas c�amaras de g�as5.

Etty tinha dois irm�aos, apresentados pelos seus v�arios bi�ografos como
intelectualmente dotados, mas de pouca sa�ude mental. Jaap, o mais ve-
lho, apesar das �tend�encias esquizoides�6, foi um destacado aluno em
medicina, e Mischa, o mais novo, era reconhecido como um pianista
ex��mio e, por isso, gozou de alguns privil�egios durante a ocupa�c�ao. No
entanto, n�ao obstante o sucesso, tinha crises constantes e, segundo o
diagn�ostico da �epoca, ao qual Etty faz v�arias vezes men�c�ao, sofria de es-
quizofrenia. Mischa viajou com os pais e Etty, em setembro de 1943, para

4 Jan Geurt Gaarlandt, Introduction to Etty Hillesum, An Interrupted Life. The
diaries of Etty Hillesum: 1941-1943, New York, Washington Square Press, 1985, p.
XII.

5 Klaas A. D. Smelik, Introduction to Etty Hillesum, E., The Letters and Diaries
of Etty Hillesum. . . , op. cit.; Sylvie Germain, Etty Hillesum. Una vida, Santander,
Sal Terrae, 2004; Jos�e Ignacio Gonz�alez Faus, Etty Hillesum: Una vida que interpela,
Santander, Sal Terrae, 2008.

6 Carol Flinders, Enduring Lives: Portraits of Women and Faith in Action, New
York, Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2006, p. 40.
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Auschwitz, onde veio a morrer, segundo informa�c�ao da Cruz Vermelha,
em mar�co de 1944. Jaap permaneceu em Amesterd�ao mais tempo. Em
setembro de 1943, altura em que os restantes familiares partiam para o
campo de exterm��nio, na Pol�onia, Jaap chegava a Westerbork. Foi de-
portado para Bergen-Belsen, em fevereiro de 1944 e veio a falecer, em
abril de 1945, ap�os a chegada do ex�ercito russo, durante a viagem de
regresso a casa.

3. Julius Spier

De ascend�encia judia, nascido em Frankfurt, em 1887, Julius Spier
foi o homem que maior in�u�encia exerceu nos �ultimos anos de vida da
jovem judia. Spier � ou simplesmente S., como quase sempre aparece no
Di�ario � depois de uma carreira de sucesso como homem de neg�ocios,
estudou sob a orienta�c�ao de C. Jung e, motivado pelo mestre su���co,
no in��cio da d�ecada de 30, dedicou-se completamente �a psicoquirologia.
Estabeleceu-se em Berlim at�e ao dia em que as persegui�c�oes aos judeus
o obrigaram a fugir para Amesterd�ao, onde tinha uma irm�a. Na capi-
tal holandesa, abriu consult�orio e �a sua volta congregou um grupo de
disc��pulos, particularmente mulheres, um aut�entico �har�em� como lhe
chamava Etty.

Foi no in��cio de 1941 que Etty, por sugest�ao de uma amiga, conhe-
ceu Spier. Rapidamente, tornou-se o seu �objecto quirol�ogico� e, logo
nas primeiras p�aginas do Di�ario, confessa a forte impress�ao que a �per-
sonalidade m�agica� do terapeuta tinha exercido sobre ela.

O sucesso de Spier na vida de Etty deve-se, em parte, �a sua abor-
dagem metodol�ogica. O m�etodo terap�eutico proposto por J. Spier com-
preendia um conjunto de exerc��cios respirat�orios ao despertar, gin�astica
e sess�oes de �luta f��sica� entre ele e as pacientes � v�arias vezes, Etty faz
eco delas, no seu Di�ario. Entre os seus exerc��cios, contava-se tamb�em
a leitura e/ou repeti�c�ao de �umas palavras iluminadoras�7, de cariz re-

7 Etty Hillesum, Etty. The Letters and Diaries of Etty Hillesum (1941-1943),
ed. by Klaas A. D. Smelik, transl. by Arnold J. Pomerans, Cambridge, William B.
Eerdmans Publishing Company / Ottawa, Novalis, 2002 [1986], (9/3/1941). Daqui
em diante, ser�ao referenciadas as passagens do Di�ario no corpo de texto e a partir
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ligioso. Etty testemunha como, gradualmente, a proximidade com este
homem, de �olhos l��mpidos e puros, de boca carnosa e sensual, de si-
lhueta de touro manso� (Di�ario, 09/03/1941), foi tomando conta da sua
fantasia.

A rela�c�ao com Spier n�ao foi sempre linear. Inicialmente, os seus de-
sejos e fantasias estavam fundamentalmente centrados nele. Nas p�aginas
do Di�ario sucedem-se descri�c�oes de avan�cos e recuos; de amor e �odio; de
desejos de exclusividade e de repulsa. Uma rela�c�ao marcada, portanto,
pelo con�ito entre o impulso (princ��pio do prazer) e o interdito (princ��pio
da realidade). Deseja, por exemplo, �partilhar a escova de dentes com
ele�, mas, ao mesmo tempo, reconhece que o �distanciamento �e bom e
frutuoso� (Di�ario, 05/07/1942); imagina-se casada com ele e, ao mesmo
tempo, a�rma que n�ao �e de um homem s�o. . . O con�ito intrapsiquico
�e expresso, por exemplo, na seguinte a�rma�c�ao: � �E dif��cil estar simul-
taneamente de bons termos com Deus e com o baixo-ventre� (Di�ario,
04/08/1941), confessa.

Apesar de tudo, foi pela m�ao dele que Etty come�cou a ler com
frequ�encia passagens da B��blia, em particular do Novo Testamento, e
outros autores crist�aos como S. Agostinho e Tom�as Kempis. N�ao �e de
surpreender, pois, que a palavra �Deus� seja uma constante nos seus tex-
tos. Guiada por este mestre, n�ao �e estranho que, em pouco tempo, �a ra-
pariga que n�ao sabia ajoelhar� come�casse a �pronunciar carinhosamente
o nome de Deus� e se sentisse �a eleita de Deus� (Di�ario, 19/07/1942).

4. Contexto

Depois de ter vivido a inf�ancia, a adolesc�encia e parte da juventude
com os pais, Etty vai viver para Amesterd�ao, tendo como resid�encia
o n.o 6 da Rua Gabriel Metsu. Da janela do seu quarto, contempla a
�area circundante e descreve-a com grande beleza: a grande pra�ca com
o Rijksmuseum ao fundo, �t�ao provocantemente fresco e novo nos seus
contornos�, as �arvores, as t�ulipas, o vermelho e o branco, inclinados um
para o outro (Di�ario, 22/03/1942), e �os p�assaros e o sol a bater naquele
telhado coberto de seixos!� (Di�ario, 05/07/1942).

desta edi�c�ao.
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Etty estava contratada como governanta do propriet�ario da casa,
Hans Wegerif (�pai Hans�), um antigo contabilista, vi�uvo, com quem
manter�a uma rela�c�ao sentimental, n�ao exclusiva. Sob o mesmo teto,
vivia uma alem�a de �origens rurais, crist�a�, a quem ela chamava a �se-
gunda m�ae�; um �pequeno-burgu�es�, Bernard, estudante de bioqu��mica
e o jovem �lho de Hans, estudante de economia, ���ntegro e bom crist�ao�
(Di�ario, 15/03/1941).

A heterogeneidade dos elementos e a situa�c�ao sociopol��tica suscitava
frequentes tens�oes em casa. Etty diz que o seu papel era o de �manter
a harmonia da casa�. Uma tarefa nada f�acil naquele contexto de guerra
e de tanto �odio. Os alem�aes tinham invadido os Pa��ses Baixos em maio
de 1940 e a persegui�c�ao aos judeus foi implac�avel, apesar de ser mais
lenta que nos pa��ses de leste, pois a comunidade encontrava-se maiorita-
riamente integrada, falava a mesma l��ngua, vestia-se do mesmo modo e
n�ao estava fechada em guetos. Em outubro do mesmo ano foram publi-
cadas as primeiras medidas do governo Nazi, sob a lideran�ca de A. Seyss-
-Inquard, antigo delegado do Reich na �Austria, posteriormente represen-
tante do governo Nazi na Pol�onia, apelidado de �predador implac�avel�.
Todos os homens e mulheres de origem judaica foram recenseados e, pos-
teriormente, afastados dos seus trabalhos, proibidos de estar em lugares
p�ublicos, vendo tamb�em os seus bens con�scados. Para que nenhum ju-
deu �casse �a margem das novas leis, criaram um Conselho Judaico, um
organismo liderado por judeus mas �governado� pelos nazis, que servia
de intermedi�ario entre o novo governo e a popula�c�ao. Atrav�es dele, or-
ganizaram um novo recenseamento que abrangia tamb�em os holandeses
com sangue judeu. A 9 de fevereiro, motivado pela onda de �odio, o par-
tido Nazi holand�es saqueou e destruiu as sinagogas do bairro judeu. Em
resposta, a popula�c�ao reage. Houve confrontos. Mortos. Acalmadas as
hostilidades, como retalia�c�ao, as autoridades �zeram deportar centenas
de judeus, na sua maioria homens. Dos 140 000 judeus recenseados, no
�nal da guerra, 104 000 tinham sido assassinados8.

8 Martin Gilbert, The Holocaust. The jewish tragedy, London, Fontana Press,
1987; Nora Levin, O Holocausto. O exterm��nio dos judeus da Europa, 1933-1945,
Porto, ed. Inova, 1972.
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Primeiro caderno: De 8 de mar�co a 4 de julho de 1941

A primeira entrada datada de 8 de mar�co de 1941 n�ao �e, na realidade,
um texto do Di�ario, mas sim um esbo�co de uma hipot�etica carta dirigida
ao Sr. Spier. Nela Etty expressa o seu entusiasmo e, ao mesmo tempo,
a ambival�encia resultante do encontro com ele: por um lado, uma forte
atra�c�ao er�otica e, simultaneamente, uma grande avers�ao. Nessa carta,
Etty apresenta-se como algu�em que sofre de um humor deprimido: o
medo, o caos, a falta de esperan�ca s�ao sentimentos constantes. Etty
pergunta-lhe se ele pode ajud�a-la. Confessa a sua relut�ancia em escrever,
mas, ao mesmo tempo, diz que gostaria de ser escritora. A carta termina
com um agradecimento a Spier.

A primeira anota�c�ao no Di�ario aparece um dia depois da mencio-
nada carta. Depois de dissertar sobre a sua vergonha em escrever, ape-
sar dos pensamentos serem claros, centra-se no Sr. Spier. Certamente
foi por sugest�ao dele que Etty come�cou a escrever o Di�ario. O objetivo
era proporcionar-lhe mais uma ferramenta de auto-an�alise, o que com-
binava perfeitamente com as suas ambi�c�oes tantas vezes expl��citas de
ser escritora. As anota�c�oes deste dia s�ao reveladoras de um estado de
fragilidade emocional, uma auto-consci�encia de algo que em si n�ao es-
tava bem, que deveria ser cuidada por algu�em entendido. Estavam, pois,
criadas as condi�c�oes para que Etty e Spier se encontrassem.

As p�aginas do primeiro caderno s�ao aquelas que mais nos dizem sobre
o m�etodo de Spier. Cita frequentemente alguns princ��pios, normas �eticas
que oferecem um novo modo de estar na vida, apesar do contexto �a sua
volta falar de morte. Luta para alcan�car a paz interior e �e signi�cativo o
facto de escrever quase sempre na primeira pessoa, exceto nos casos em
que se auto-recrimina, recorrendo �a segunda pessoa � �tu. . . �, �Etty. . . �.

Poucos dias depois do primeiro encontro com Spier, na anota�c�ao do
dia 16 de mar�co, a�rma que �as suas prioridades de vida mudaram um
pouco�. Compara o �antigamente� com o �agora�. Refere-se, por exem-
plo, a que antes tentava possuir tudo, absorver toda a beleza, o que lhe
custava imensa energia. Desejava, inclusive, possuir em exclusivo Spier
� �queria t�e-lo� � mas esse desejo de posse apenas lhe causava infeli-
cidade. Desejava ainda � `possuir' por palavras e por imagens�, atrav�es
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da escrita, a realidade para depois �guardar tudo s�o para mim�. Supe-
rou essa fase. Sente-se mais livre. Confessa que estaria sempre pr�oxima
de Spier, mesmo que ele fosse para a China e, agora, j�a n�ao precisa
de perguntar a Hans �cem vezes ao dia: ¾ainda gostas de mim?¿�. Es-
tas conclus�oes s�ao, como veremos, prematuras. . . a sua tend�encia para
possuir permanece. . .

Dez dias depois da primeira anota�c�ao no Di�ario, Etty refere-se pela
primeira vez ao contexto violento em que vive. Como resultado da lei de
10 de janeiro de 1941, foi obrigada a recensear-se. Descreve a situa�c�ao
humilhante dela e de outros, inclusive das crian�cas, no lugar onde, silen-
ciosamente e perante a frieza dos agentes, foram registadas. Etty parece
evitar o tema. Limita-se a narrar, como se fosse uma observadora alheia
�a realidade, isolando o afeto que sobrev�em de tal experi�encia, sem ti-
rar ila�c�oes do que se passa. Termina a narrativa com uma frase ir�onica:
�A Holanda �e um bom lugar para viver� e, logo, o tema muda sem
mais. Cita Spier, num conjunto de pensamentos espirituais (refer�encias
�a B��blia) e no�c�oes de psicologia tais como a sublima�c�ao e a repress�ao
(Di�ario, 19/03/1941).

O Di�ario prossegue testemunhando as suas atividades di�arias: a sua
rela�c�ao com Spier (ela sente uma forte atra�c�ao por ele, ao mesmo tempo
quer ajud�a-lo a ser �el �a sua noiva, Herta Levi, que est�a em Londres),
as suas leituras, os seus altos e baixos, a sua procura, quase ansiosa,
das palavras certas e justas. Quer ser uma escritora e auto-censura-se
quando n�ao lhe �sai nada de jeito�. As recrimina�c�oes por se sentir inca-
paz de escrever com beleza e originalidade evidenciam a exist�encia de
um superego severo. Mas, apesar da manifesta insatisfa�c�ao, prossegue
a escrita. Escrever �e uma quest�ao de vida e de morte. Como sublinha
De Costa9, ela escreve n�ao apenas como meio terap�eutico � um cami-
nho estreito para o seu auto-conhecimento e amadurecimento atrav�es da
auto-an�alise � mas tamb�em porque deseja (manifesta-o explicitamente)
ser escritora.

Entretanto, a 25 de mar�co, um inesperado acontecimento perturba-a
profundamente: o antigo professor de russo, Van Wijk, morre como con-

9 Denise De Costa, Anne Frank and Etty Hillesum, New Brunswick, New Jersey,
London, Rurgers University Press, 1998.
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sequ�encia indireta da guerra. No dia seguinte, a 26, volta a manifestar-se
incr�edula face �a morte do amigo. Depois de ter escrito consecutivamente
dias a �o, entre 27 de mar�co e 4 de maio, Etty fecha-se num sil�encio em
que nada h�a escrito. Recome�ca, a 5 de maio, exprimindo o desejo de
voltar a p�or �alguma luz no seu tenebroso caos�. Para isso, diz dispen-
sar a ajuda de Spier, mas pouco depois evoca tempos passados com
ele, refere-se aos conte�udos das suas orienta�c�oes e sugest�oes de leitura, a
B��blia e Tom�as Kempis10. De novo, durante v�arias semanas, Etty volta a
estar ausente. Retoma o Di�ario a 8 de junho com um prop�osito claro: �de
manh�a, antes de come�car o trabalho, passar meia hora ¾para dentro¿,
a escutar o que est�a dentro de mim. ¾Submergir-me¿�. Planeia, ent�ao,
um tempo di�ario de medita�c�ao, porque �n�ao basta mover os bra�cos e
as pernas. . . . O ser humano �e corpo e alma�. �E preciso estar preparada
e a meia hora de gin�astica e a outra meia hora de medita�c�ao podem,
nas suas palavras, �formar uma larga base de calma e concentra�c�ao para
o dia inteiro�. Mais �a frente, explicita o objetivo da medita�c�ao: �que,
por dentro, uma pessoa se torne uma plan��cie grande e ampla, sem o
matagal manhoso, que esconde a vista. Que, portanto, alguma coisa de
¾Deus¿ penetre em ti tal como h�a algo de ¾Deus¿ na Nona de Beetho-
ven� (Di�ario, 08/06/1941).

As prolongadas pausas alternadas por uma escrita consecutiva e
abundante sugerem que estes per��odos est�ao associados ao seu estado de
esp��rito. Tudo parece estar dentro dos limites do �normal�, do �est�avel�,
do �suport�avel�, quando escreve. Ao contr�ario, quando o impacto de al-
gum acontecimento �e muito forte, Etty recolhe-se no sil�encio, deixando
p�aginas por escrever, como se, de tempos a tempos, o curso da hist�oria
a obrigasse a recolher as armas, os meios atrav�es dos quais ela acede
ao mais ��ntimo de si mesma, atrav�es da auto-an�alise, da escrita, evi-
tando assim, propositadamente, lidar com algo doloroso e indesejado.
As �ultimas anota�c�oes do primeiro livro do Di�ario s�ao reveladoras desta
variabilidade afetiva com consequ�encias na escrita. No dia 19 de junho,
escreve, na segunda pessoa, um conjunto de admoesta�c�oes: �perdeste o

10 Tom�as Kempis (1379-1471) �e um dos principais representantes de uma corrente
de espiritualidade na Igreja Cat�olica denominada �Devotio Moderna�. �E-lhe atribu��da
a autoria de A Imita�c�ao de Cristo, um livro de devo�c�ao que ainda hoje �e publicado.
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contacto de ti mesma. A tua depress�ao aumentou. . . � e seguem-se se-
manas sem escrever, at�e 4 de julho:

H�a um desassossego em mim, um desassossego bizarro, diab�olico,
que poderia ser produtivo se eu o soubesse utilizar. Um desassos-
sego criador. N�ao se trata do desassossego do corpo. Nem mesmo
d�uzias de excitantes noites de amor lhe conseguiriam p�or �m. �E
um desassossego quase �sagrado�. �O Deus, toma-me na tua grande
m�ao e torna-me o teu instrumento, faz-me escrever.

E nesse desassossego apaga-se de novo, durante um m�es. Retoma a
escrita, num novo caderno, a 4 de agosto.

Segundo caderno: De 4 de agosto a 21 de outubro de 1941

Numa situa�c�ao duplamente infernal (familiar e social), Etty sente-se
como uma �estaca no mar enfurecido, fustigada por ondas de todos os
lados�. Talvez essa ideia de �rmeza, no meio da adversidade, provenha do
facto de sentir que tem uma tarefa especial no tempo que lhe foi dado
viver. Quer ser a cronista desses tempos: �tudo aquilo que me rodeia
deve ser pensado at�e atingir o entendimento e ser mais tarde escrito por
mim� (Di�ario, 13/08/1941).

Escrever �e resultado de um processo. Para usar uma express�ao cara
a Bion, a �m�aquina de pensar os pensamentos�11 elabora o vivido que,
posteriormente, �e gravado no papel. Mas, como no primeiro caderno,
Etty evita o Di�ario quando algo de muito forte ocorre. A aus�encia do
ato escrever remete para um sofrimento cujas palavras n�ao podem ser
pensadas, dando lugar, por isso, ao sil�encio que, por si mesmo, �e revela-
dor. Por outro lado, por�em, para Etty, escrever �e tamb�em um modo de
sobreviv�encia porque, nesse ato simples de desenhar letras num papel
quadriculado, abre, ao mesmo tempo, caminho para o mais ��ntimo de
si mesma (�submergir-se�). Sem a escrita, Etty corre o risco de perder
o contacto consigo, com o que lhe �e mais genu��no, mais aut�entico, os
seus sonhos e valores. Escrever �e uma forma de resist�encia, porque en-
quanto escreve a autora encontra raz�oes para que a vida continue a ter

11 Wilfred Bion, A Theory of Thinking, London Philadelphia, Whurr, 2003.
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sentido, apesar de toda a adversidade. Ent�ao, escrever �e um ato conti-
nuamente urgente que n�ao pode ser adiado: �Eu irei obrigar-me a escre-
ver, todos os dias, mesmo que sejam apenas algumas palavras� (Di�ario,
19/02/1942). A sua escrita e a escrita dos outros (de Rainer Maria Rilke,
de Dostoi�evski, da B��blia, de Spier, Agostinho) torna-se um leitmotif ao
longo do Di�ario. Procura �clareza na escrita� (Di�ario, 04/08/1941); de-
seja �capturar a vida em f�ormulas criadas por ela� (Di�ario, 04/10/1941);
auto-censura-se pela falta de originalidade. . . . E, em certas alturas, es-
crever �e uma obsess�ao que quase n�ao consegue deter: �Eu disse-te para
dormires, n�ao disse, em vez de estares a escrever coisas que ainda n�ao
consegues expressar devidamente� (Di�ario, 13/08/1941).

Terceiro caderno: De 21 de outubro a 6 de dezembro de
1941

No mesmo dia em que termina o segundo caderno, a 21 de outu-
bro, continua a escrever, j�a no terceiro, sobre esse processo de �espi-
ritualiza�c�ao�, desta vez manifestada na luta pela autonomia interior,
deixando de esperar dos outros �ref�ugio� para si: �os outros s�ao�, justi-
�ca, �igualmente incertos, fracos e impotentes como tu�. Neste terceiro
caderno, encontramos auto-repreens�oes por estar a ruminar uma ideia:
� �O Deus, d�a-me de manh�azinha menos pensamentos e mais �agua fria e
gin�astica� (Di�ario, 22/10/1941); � �Es uma tontinha! Deixa os miolos em
paz� (Di�ario, 23/10/1941).

Sintetiza o conte�udo desse pensamento obsessivo nas seguintes prin-
c��pios: �Querer regressar �a escurid�ao, ao ventre materno, ao coletivo.
O tornar-se independente, o achar a pr�opria forma, conquistar o caos�
(Di�ario, 23/10/1941).

A a�rma�c�ao �e paradoxal: por um lado, deseja a fus�ao com o coletivo;
por outro, quer ser independente. A 24 de outubro, Etty faz uma breve
alus�ao aos novos decretos contra os judeus. Como que contrariando o
seu �processo de espiritualiza�c�ao�, escreve que consentiu deixar-se �car
�deprimida e desassossegada� apenas �durante meia hora�. O texto, no
entanto, prossegue com recomenda�c�oes auto-motivadoras e moralizan-
tes: �tens for�cas su�cientes em ti�, �est�as saud�avel, est�as a avan�car para
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ti pr�opria, a chegar �a tua pr�opria base�. O esfor�co feito para se manter
distante da realidade, na procura de chegar a essa �base�, o seu ��ntimo,
tem consequ�encias que, de tempos a tempos, deixa transparecer. Poucos
dias depois, a 30 de outubro, por exemplo, escreve solitariamente du-
rante a manh�a: �Medo da vida a todo o comprimento. Depress�ao total.
Falta de con�an�ca. Repugn�ancia. Medo�.

De 31 de outubro at�e 10 de novembro, n�ao temos not��cias de Etty.
Retoma o Di�ario com a seguinte auto-critica:

. . . a um determinado momento uma pessoa reencontra-se �as vol-
tas com a mesma quest�ao: a compuls�ao que tens em ti ou essa
�c�c�ao ou fantasia, como lhe querias chamar, de querer possuir
uma s�o pessoa por uma vida inteira, tens de a estilha�car em mil
peda�cos. Esse absoluto tem de ser pulverizado dentro de ti.

O con�ito interno entre o desejo de posse e a impossibilidade de uma
rela�c�ao est�avel �e geradora de sentimentos agressivos � �estilha�car. . . pul-
verizar�. O recalcamento do afeto parece insu�ciente. Entra em a�c�ao
uma tentativa de anular em si o afeto associado ao objeto proibido.

Deus, pega-me pela m�ao, acompanhar-te-ei bem comportadamen-
te, sem muita resist�encia. N�ao me desviarei de nada do que nesta
vida vier de encontro a mim, tentarei integrar tudo em mim
com as minhas melhores for�cas. Mas d�a-me de vez em quando
um momento de sossego. Tamb�em n�ao pensarei mais, na minha
ingenuidade, que essa paz, se ela vier, ser�a eterna; hei-de acei-
tar igualmente o desassossego e a luta que h�ao-de vir outra vez.
Gosto de me sentir abrigada e segura, mas n�ao irei revoltar-me
se for exposta ao relento, desde que seja pela Tua m�ao. Hei-de
acompanhar-te sempre guiada pela tua m�ao e tentarei n�ao ter
medo. Hei-de tentar irradiar algo do amor, o verdadeiro amor
ao pr�oximo, que tenho dentro de mim, onde quer que eu esteja.
(Di�ario, 25/10/1941)

Quarto caderno: De 8 de dezembro a 24 de janeiro de 1942

Iniciado a 8 de dezembro, o quarto caderno apresenta, na globali-
dade, um texto portador de um sentimento dominante de bem-estar, de
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paz, de satisfa�c�ao, de gratid�ao pela vida, de quietude, como se �uma
esp�ecie de brandura a cobrisse�, um �v�eu� protetor tornasse a vida mais
suave: �sinto-me reconciliada com a vida� (Di�ario, 12/12/1941). O tema
levemente a�orado nos cadernos anteriores, em vagas persistentes de
esperan�cas, num oceano predominantemente cinzento, triste e encres-
pado, ganha espa�co a partir de agora com mais consist�encia: �a vida �e
grandiosa e boa e interessante e eterna. . . � (Di�ario, 12/12/1941). Com
ligeiras varia�c�oes, estas a�rma�c�oes � a vida �e bela, grandiosa, cheia de
sentido. . . � ser�ao repetidas uma e outra vez, nas p�aginas do Di�ario e,
posteriormente, nas Cartas.

Esse estado de apaziguamento interior e de otimismo (apesar de toda
a viol�encia que a rodeia) a partir do qual v�e o mundo, algo de bom, de
belo, n�ao signi�ca que tenha superado aspetos que anteriormente a a�i-
giam � as varia�c�oes de humor, a hostilidade em rela�c�ao aos pais, a inca-
pacidade de se situar em rela�c�ao a Spier. Agora, nesta nova fase, investe
em si, no intuito de �escutar o pr�oprio ritmo� e viver segundo os bati-
mentos dessa nova melodia, sem ceder �a tenta�c�ao de que falsas ideias,
acerca do que deve ser, a perturbem (Di�ario, 12/12/1941). Portanto, as
quest�oes inquietantes de uma poss��vel uni�ao com um homem, as amea�cas
que o contexto da �epoca continuamente repetem �a sua exist�encia como
judia s�ao, entre outros assuntos, fechados num compartimento, isola-
dos, para que possa �ouvir-se�. E nessa procura, a �rapariga que n�ao
sabia ajoelhar-se� (Di�ario, 21 e 22/11/1941) encontra, nesse gesto �t�ao
��ntimo como os gestos amorosos� (Di�ario, 14/12/1941), mas tamb�em
t�ao embara�coso, algo de novo, a partir do qual exprime uma atitude de
profunda gratid�ao:

Meu Deus, agrade�co-te por me teres criado como eu sou. Agrade-
�co-te por �as vezes poder estar cheia de vastid�ao, essa vastid�ao
n�ao �e sen�ao o estar repleta de ti. Prometo-te que toda a minha
vida h�a-de ser uma luta para atingir a bela harmonia e tamb�em
a humildade e o amor verdadeiro de que sinto ser capaz nos meus
melhores momentos. (Di�ario, 12/12/1941)

Entretanto, apesar de todos os prop�ositos, a realidade �e t�ao evidente
que, apesar de se distanciar e de a isolar, pergunta-se perplexa: �por que
raz�ao �e que esta guerra, e tudo o que se relaciona com ela, me atinge
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t�ao pouco?� (Di�ario, 14/12/1941). Na verdade, o desejo de se proteger
do que lhe �e exterior f�a-la mergulhar cada vez mais dentro de si mesma,
como constata, poucos dias depois, no �ultimo dia do ano de 1941:

Agora, preciso de me ajoelhar, �as vezes de repente, at�e mesmo
numa noite fria de inverno, em frente �a minha cama. E o escutar-
-se. O deixar-me guiar, n�ao mais por aquilo que me atinge exte-
riormente, mas por aquilo que emana de dentro de mim. (Di�ario,
31/12/1941)

Os temas inc�omodos, como a rela�c�ao com os pais, s�ao tamb�em a�o-
rados. Culpabiliza-os pelo excesso de liberdade que lhe foi concedida
durante a inf�ancia, uma liberdade que se assemelha a um abandono
efetivo, resultante da incapacidade de ambos estabelecerem princ��pios
orientadores para os �lhos (Di�ario, 22/12/1941). Em casa dos pais, em
Denver, a m�ae �e descrita com um misto de simpatia e de irrita�c�ao
(Di�ario, 30/12/1941) e a rela�c�ao com Spier parece mais serena: Etty
acompanha-o ao Conselho Judaico para que seja registado, fala com ele
com ternura, com desejo, �n�ao pelo corpo�, mas pelo que ele representa,
�cosmicamente� (Di�ario, 11/01/1942).

Por tudo isto, Etty considera viver um �per��odo de �orescimento�.
�A luz desse ��orescimento�, rev�e p�aginas do Di�ario e considera-as �lite-
ratura cl�assica�, isto �e, algo distante de si, de um passado long��nquo.
Agora, sublinha, n�ao precisa de dormir uma sesta de 2 horas, nem de
tomar meio quilo de aspirinas. Sente-se grata por ter percorrido um
�caminho dif��cil at�e reencontrar esse gesto ��ntimo para Deus� (Di�ario,
11/01/1942). E, no dia do seu anivers�ario, a 15 de janeiro, o sentimento
de satisfa�c�ao continua presente: �Deus, eu agrade�co-te. Eu agrade�co-te
por quereres habitar dentro de mim. Agrade�co-te por tudo�.

Quinto caderno: De 16 de fevereiro a 27 de mar�co de 1942

�Procuro encontrar o caminho, uma vez mais, para mim mesma
atrav�es das palavras de Rainer M. Rilke�. Desta forma inicia o quinto
caderno, com uma, entre muitas cita�c�oes do poeta. A intera�c�ao com
ele �e intensa e absorvente. S�o esporadicamente se refere �a guerra, aos
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seus sinais, �as v��timas que, inexoravelmente, v�ao aumentando e que, de
alguma forma, lhe s�ao familiares.

No dia 19 de fevereiro, pelas duas da tarde, menciona o que lhe
causou mais impress�ao: �as grandes m�aos roxas, devido ao inverno, de
Jan Bool�. E continua: �houve outra vez algu�em torturado at�e �a morte�.
Recorda os professores v��timas da persegui�c�ao, os m�etodos humilhantes
do regime opressor que visavam �tornar selvagens [os presos] a �m de
lhes induzir um complexo de inferioridade�. Em rea�c�ao �a agress�ao, Etty,
ao contr�ario dos seus amigos, admite �pregar� uma novidade contra a
corrente: �a maldade dos outros tamb�em est�a dentro de n�os� e, por isso,
s�o v�e uma solu�c�ao: �retornar ao centro e da�� erradicar toda a maldade�
(Di�ario, 19/02/1942).

Esta ideia de regressar ao centro para, a partir da��, viver �inocen-
temente� �e retomada, poucos dias depois, a 27 de fevereiro, quando
relata um ins�olito epis�odio na passagem pela Gestapo com Spier. Um
jovem o�cial agride-a verbalmente em rea�c�ao �a atitude sorridente (e pro-
vocadora?). Grita-lhe. Na sequ�encia do sucedido, poucas horas depois,
escreve no Di�ario: �uma pessoa constr�oi o seu pr�oprio destino a partir de
dentro�. O contexto adverso motiva a emerg�encia de defesas como a de-
nega�c�ao que a impede de n�ao reconhecer o medo latente: �na realidade
n�ao estou com medo�, conclui. Racionalizando, justi�ca o destemido
comportamento com um objetivo: �tentar entender toda e qualquer ex-
press�ao de quem quer que seja�. Compreender signi�ca desmisti�car. Por
isso, diz at�e sentir �compaix�ao sincera pelo rapaz� [o jovem agressor], �e
�digno de pena� porque, justi�ca, �o criminoso �e somente o sistema que
usa estes tipos�. Face �a viol�encia externa, Etty confessa ainda �n�ao ser
capaz de odiar as pessoas�, mas apenas temer os sistemas que potenciam
o mal em cada homem.

Interiormente, Etty prepara-se para o pior: reconhece que o futuro
�e sombrio: �havemos de ser separados de todos os que nos s�ao queridos�
(Di�ario, 12/03/1942), mas, no seu entender, �quando uma pessoa leva
uma vida interior, talvez nem haja assim tanta diferen�ca entre estar fora
ou dentro dos muros de um campo� (Di�ario, 12/03/1942). E repete, uma
e outra vez, como que para se convencer: �E no �nal de cada dia, sinto a
necessidade de dizer: a vida �e muito bela, apesar de tudo �e muito bela!�
(Di�ario, 12/03/1945).
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De novo, neste quinto caderno, Etty disserta sobre o tema Spier. De-
terminada, procura consolidar um novo tipo de rela�c�ao, motivada n�ao
pela atra�c�ao f��sica (Di�ario, 20 e 25/02/1942 17 e 20/03/1942), mas, ao
mesmo tempo, sente-se incapaz de controlar totalmente os seus desejos.
Descreve, neste contexto, a sua afei�c�ao pelos dois homens �de cabelo gri-
salho�, ambos com mais de 50 anos. Na cama com Hans, depois de con-
sumado o ato sexual, suspira pela presen�ca de Spier (Di�ario, 25/02/1942;
22/03/1942).

O leque das rela�c�oes de Etty com outras mulheres �e cada vez mais
evidente. Assume particular import�ancia, nesta fase, a rela�c�ao com Tide,
uma jovem crist�a, com quem Etty aprende a viver numa atitude de
con�an�ca e agradecimento a Deus, e Lesiel, por quem sente uma atra�c�ao
er�otica.

Na �ultima anota�c�ao deste caderno, Etty questiona-se se o que vive �e
realmente a sua vida. Uma quest�ao signi�cativa que a surpreende como
se fosse algo inesperado: apesar da guerra, dos tantos sinais que v�ao
aparecendo, aqui e ali, com a categ�orica imposi�c�ao �Proibido a Judeus�
(Di�ario, 22/03/1942), a vida �e-lhe apresentada como �t�ao cheia, t�ao rica,
t�ao intensa e t�ao bonita� (Di�ario, 27/03/1942). Isto deve-se, no seu en-
tender, �a nova atitude, �a consolida�c�ao de uma vida interior. Por vezes,
integra tudo, como que anulando as evidentes contradi�c�oes; outras vezes,
como em �ashes de luz, apercebe-se da estranheza do seu discurso, como
se dissesse para si mesma: �a�nal h�a tantos horrores neste momento �a
minha volta e eu continuo a achar que a vida �e bela. Ser�a mesmo?�.

D�ecimo caderno: De 3 a 29 de julho de 1942

O texto iniciado a 3 de julho prolonga-se nas primeiras p�aginas do
d�ecimo caderno. � �E verdade�, escreve, �ainda estou sentada �a mesma
secret�aria, mas �e como se tivesse de p�or um ponto �nal em tudo aquilo
que escrevi anteriormente e tenha de continuar num novo tom� (Di�ario,
03/07/1942).

Esse novo tom �e desenvolvido nas p�aginas seguintes. Etty alude,
repetidamente, �a morte, como um prov�avel encontro que pode ocorrer a
qualquer hora. Considera, racionaliza, no entanto, que a morte �e algo que

www.clepul.eu



i
i

i
i

i
i

i
i

Etty atrav�es do Di�ario 151

deve ser integrado na vida e, por isso, deve manter-se serena, entregue
�as suas atividades quotidianas:

Quando eu souber, com toda a certeza, que irei morrer na pr�oxima
semana, ainda conseguirei estar sentada �a minha secret�aria e es-
tudar, em toda a paz de esp��rito, sem que isso seja um escape,
e agora sei que a vida e a morte est�ao ligadas uma �a outra com
sentido profundo, que ser�a um deslizar, mesmo que o �m, na sua
forma exterior, seja triste ou horr��vel. (Di�ario, 06/07/1942)

Apesar de tudo, portanto, Etty continua a investir em si e est�a con-
victa de que o seu desenvolvimento continua a crescer, dia ap�os dia,
mesmo enfrentando a possibilidade de exterm��nio (Di�ario, 03/07/1942).
Recusa-se terminantemente, a contaminar a vida com receios que a re-
duzem a um �peda�co miser�avel e mutilado a que di�cilmente se pode
chamar de vida� (Di�ario, 03/07/1942).

O sentimento de estar reconciliada com a vida, na sua totalidade (a
vida e morte, o c�eu e o inferno. . . ) �e recorrente neste pen�ultimo caderno.
Perante a possibilidade de receber a carta de deporta�c�ao, Etty escreve,
uma e outra vez, sobre a sua gradual despedida quando, por exem-
plo, veste uma camisa lavada ou usa um sabonete perfumado (Di�ario,
04/07/1942); ou se preocupa com os livros que poder�a levar consigo para
o Campo: a B��blia, o Livro das Horas e as Cartas a um Jovem Poeta de
Rainer M. Rilke (Di�ario, 07/07/1942; 11/07/1942).

O clima de alta tens�ao em que vive faz com que, na sua opini�ao,
envelhe�ca mais depressa (Di�ario, 03/07/1942). Talvez para n�ao sucumbir
a esse clima, refugia-se, agora mais do que nunca, num Deus que conti-
nuamente evoca e a quem, com uma frequ�encia cada vez maior, se dirige.
Refugia-se tamb�em nos autores preferidos, nas suas hist�orias e fantasias,
nas personagens e contextos distantes, a tal ponto de se interrogar, no
dia 7 de julho:

O que �e que se passa realmente comigo? Nenhuma das preocupa-
�c�oes e amea�cas deste dia �cou agarrada a mim, estou aqui sentada
�a secret�aria t�ao �inalterada� rec�em-nascida, t�ao inteiramente dis-
posta a estudar, como se nada se passasse neste mundo. (Di�ario,
07/07/1942)

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

152 N�elio Pita

Outros dias, por�em, parece n�ao ser capaz de escapar a essa realidade
e sente-se particularmente identi�cada com o �destino coletivo� que est�a
a ser preparado para os da sua origem. Desabafa no dia 10 de julho: �Um
dia dif��cil, muito dif��cil. Um ¾destino colectivo¿ com o qual uma pessoa
deve aprender a conviver, suprimindo todas as puerilidades pessoais�.
De seguida, critica aqueles que querem p�or-se a salvo, negligenciando �a
obriga�c�ao de saber que outro ir�a em seu lugar� (Di�ario, 10/07/1942).

J�a anteriormente tinha manifestado o desejo de proteger as classes
mais jovens e indefesas (Di�ario, 6 e 09/07/1942). E, quando desa�ada a
p�or-se em seguran�ca pelos amigos, discorre sobre o tema, refutando essa
possibilidade:

N�ao �e fundamental ser eu ou outro a ir, n�ao �e? O principal �e,
sim, haver tantos milhares obrigados a ir [. . . ]. J�a n�ao se trata
de escapar a uma certa situa�c�ao, custe o que custar, mas, sim,
como uma pessoa se comporta e continua a sua vida em qualquer
situa�c�ao. (Di�ario, 11/07/1942)

Apesar desta relut�ancia em n�ao querer p�or-se a salvo, no dia 14 de
julho, Etty d�a conta de uma carta com um pedido de emprego para si,
no Conselho Judaico, escrita pelo irm�ao, Jaap. A rea�c�ao inicial foi de
rep�udio, classi�cando a iniciativa do irm�ao como um ato indigno. Volta a
criticar aqueles que se acotovelam para se salvarem, empurrando outros
para a morte por �afogamento�. Poucos dias depois, no entanto, a 15 de
julho, �e admitida no Conselho Judaico como dactil�ografa. No dia 16 do
mesmo m�es, dirigindo-se a Deus, escreve: �A�nal tens outros planos para
mim, Deus? Devo aceitar isto? Mas continuo pronta. Amanh�a des�co ao
inferno, preciso de descansar muito para aguentar o trabalho l�a�.

O trabalho �e aceite. Mas dentro de si h�a um con�ito: Etty parece ter
di�culdade em lidar com a culpa que a situa�c�ao de privilegiada acarreta
e, por isso, defende-se recorrendo �a racionaliza�c�ao. Faz um prop�osito que
apenas con�a ao Di�ario: �Mais tarde vou ter de fazer muito boas a�c�oes
para outras pessoas, a �m de compensar tudo isto (Di�ario, 16/07/1942).
No Conselho Judaico, num ambiente a �meio termo entre o inferno e
um manic�omio� (Di�ario, 21/07/1942), Etty passa o dia a preencher for-
mul�arios �a m�aquina, um trabalho que considera �est�upido e sem sentido�
(Di�ario, 27/07/1942). Volta e meia, nos curtos intervalos, apesar do ala-
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rido geral do bater das m�aquinas e das pessoas em altos gritos, recolhe-se
na leitura de Rilke. Surgem tens�oes entre ela e as colegas. Descreve-as.
Queixa-se delas, ao mesmo tempo que se sente privilegiada porque, n�ao
fosse o trabalho, j�a n�ao estaria em Amesterd�ao, junto daqueles que ama.
Mas a sensa�c�ao de fazer algo �sombrio, l�ugubre, desconsolador e indigno�
(Di�ario, 27/07/1942) reclamava uma revolta. Para piorar, o trabalho
impede-a de escrever quando, na realidade, deseja �escrever por dias e
dias� (Di�ario, 27/07/1942).

Etty apaga-se a 29 de julho e reaparece a 15 de setembro. Os bi�ogra-
fos referem que, por sua iniciativa, a 30 de julho, foi transferida para
Westerbork12, onde permanece at�e meados de setembro. Durante o tem-
po em que foi membro do Conselho Judaico, trabalhou no Departamento
de �Servi�cos de Ajuda �as Pessoas em Tr�ansito�. As cartas que chegaram
at�e n�os oferecem-nos a imagem de uma Etty mais preocupada com as
situa�c�oes concretas das pessoas �a sua volta. Nelas �e poss��vel entrever
esse mundo cruel onde continuamente chegavam homens e mulheres de
todas as idades; homem e mulheres que, quase semanalmente, tamb�em
partiam num comboio de gado com destino �a Pol�onia.

Em setembro, como membro do Conselho Judaico, obteve licen�ca
para regressar a Amesterd�ao, onde permaneceu. Encontrava-se grave-
mente debilitada e tinha not��cias que o seu amigo, Spier, se encontrava
�as portas da morte.

D�ecimo primeiro caderno: De 15 setembro a 13 de outubro
de 1942

Fora de Westerbork durante algumas semanas, visita os pais em Den-
ver e, �nalmente, regressa a Amesterd�ao, onde �e acompanhada por um
m�edico que lhe aconselha repouso. Etty mostra-se impaciente. Quer re-
cuperar rapidamente a sa�ude para voltar ao Campo. Quer ser o �cora�c�ao

12 O conhecido campo de tr�ansito de Westerbork era um local para onde os judeus
eram enviados e obrigados a trabalhar e a viver antes de serem transportados para os
campos de concentra�c�ao e exterm��nio. Segundo Flinders (Carol Flinders, Enduring
Lives. . . , op. cit., p. 71), no in��cio de julho, chegavam ao campo aproximada-
mente 4 000 por semana. Anne Frank tamb�em esteve, j�a depois da morte de Etty,
de passagem neste campo a caminho de Berben-Belsen, onde viria a morrer.
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pensante dos barrac�oes� (Di�ario, 15/09/1942) mas �e impedida pela si-
tua�c�ao fr�agil em que se encontra.

�E nesta cidade que retoma o Di�ario. No �ultimo caderno que chegou
at�e n�os13 Etty faz longas refer�encias �as suas primeiras experi�encias em
Westerbork. Apesar de exausta, Etty, dirigindo-se a Deus, manifesta-
-se profundamente agradecida por participar nos acontecimentos, por
ter podido experienci�a-los at�e ao limite, sem abdicar dos seus valores.
Reconhece que o tempo passado por detr�as do arame farpado foi o mais
intenso da sua vida. E Deus torna-se, de�nitivamente, o interlocutor
privilegiado, �o novo-amante�, o �objeto idealizado e securizante� que
ela procura em si mesma e em cada pessoa que encontra:

Conversar contigo, meu Deus. Isto est�a certo? Postas as pessoas de
lado, s�o sinto necessidade de conversar contigo. Gosto imenso das
pessoas, porque em cada um amo um peda�co de ti, meu Deus. E
procuro-te por toda a parte nas pessoas e, muitas vezes, acho um
bocadinho de ti. E tento desenterrar-te nos cora�c�oes dos outros,
meu Deus.

Gra�cas �a consolida�c�ao dessa nova rela�c�ao, Etty ganha for�ca para en-
frentar o destino tr�agico que o futuro lhe reservaria. Considerava ser
detentora de uma �carga preciosa�, �uma p�atria�, um �peda�co de eterni-
dade� que ningu�em poderia roubar. Esse �mais� em si aproximou-a dos
outros. Colocou-a ao servi�co das v��timas, onde foi �b�alsamo para muitas
feridas� (Di�ario, 13/10/1942).

Spier morre a 15 de setembro de 1942 (no dia em que Etty chega a
Amesterd�ao). No dia 16 do mesmo m�es, feitas as ex�equias, Etty escreve
um longo texto em forma de elogio f�unebre, �a 1h00 da manh�a, uma
homenagem ao homem que ela considerava o �mediador de Deus�, aquele
que a tinha despertado, o �parteiro da sua alma�. Ap�os a morte, sendo
imposs��vel estar com ele, da mesma forma (f��sica e real), surge uma nova
forma de relacionamento, atrav�es das mem�orias do falecido como se ele
continuasse vivo, agora em esp��rito. Experimenta, por isso, �uma alegria
estranha� ante a conclus�ao deste �processo de espiritualiza�c�ao�. Agora,
nem as fotos de um corpo que j�a n�ao existe fazem falta.

13 N�ao sabemos se, na �ultima fase da sua vida, de outubro de 1942 a setembro de
1943, em Westerbork e Auschwitz, manteve o Di�ario, o que �e bem poss��vel.
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A �ultima anota�c�ao �e de outubro de 1942. Pelo facto de ser fun-
cion�aria do Conselho Judaico, Etty p�ode permanecer mais tempo em
Amesterd�ao. Regressou a Westerbork a 20 de novembro mas logo, sem
sa�ude, voltou a Amesterd�ao passadas duas semanas. A 5 de junho de
1943, regressa de�nitivamente a Westerbork. Da�� em diante, j�a n�ao faz
parte do Conselho Judaico. Pouco depois, a 7 de setembro ser�a enviada
para Auschwitz onde, segundo a Cruz Vermelha, veio a falecer a 30 de
novembro de 1943.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i



i
i

i
i

i
i

i
i

Crist�ov�ao de Mendon�ca: o navegador

portugu�es a quem se atribui a

descoberta da Austr�alia ou a

descoberta da Austr�alia por um

portugu�es!

Paulo Guerreiro
Aluno do Curso Livre de L��ngua e Cultura Russas FLUL

Nota Pr�evia

Em Dezembro de 1523 ou Janeiro/Fevereiro de 15241, partia de Goa
a frota de Crist�ov�ao de Mendon�ca, de regresso das suas viagens de des-
coberta. Tal como inscrito numa tabuleta deixada por Mendon�ca perto
do que �e hoje a Cidade do Cabo (�Africa do Sul), o grande capit�ao e nave-
gador chegou a�� em 25 de Mar�co ou Maio de 1524, muito provavelmente
nesta �ultima data.

Teria prosseguido viagem para Lisboa, ap�os uma breve estada para
se abastecer de �agua e descansar. Tem-se a certeza de que Crist�ov�ao
de Mendon�ca chegou a Portugal, onde foi recompensado pelo grato rei
D. Jo�ao III, que lhe concedeu um lucrativo destacamento no Ultramar
pelos seus valorosos servi�cos.

Mas quem foi Crist�ov�ao de Mendon�ca, que anda desaparecido dos
nossos comp�endios e manuais escolares e daquilo que se leciona nos nos-

1 Peter Trickett, Para Al�em de Capric�ornio, Lisboa, Caderno, 2008, p. 266.
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sos estabelecimentos de ensino? E quais foram os valorosos servi�cos pelos
quais foi recompensado? Nesta comunica�c�ao vamos explorar estas e ou-
tras quest�oes.

I � A miss�ao como g�enese identit�aria portuguesa

As viagens de Mendon�ca ao Continente Austral n�ao podem ser des-
contextualizadas da conjuntura do Imp�erio Ultramarino Portugu�es no
Oriente. Portugal tinha uma miss�ao. Num passado mais distante foi
referido o car�ater religioso e promotor do proselitismo da miss�ao por-
tuguesa, a que se associou um estilo cronista rom�antico e uma vis�ao
imperial heroica2.

Num passado mais recente foi real�cado o seu car�ater cosmopolita3 de
atacar pelo Oriente os Otomanos, que tinham invadido Constantinopla
em 1453, e o projeto nacional de fortalecer econ�omica e politicamente o
reino de Portugal, por meio da fal�encia do monop�olio comercial venezia-
no e mameluco das especiarias.

Contudo, modernamente, estamos em condi�c�oes de ultrapassar estas
duas perspetivas: uma meramente messi�anica e partid�aria da ideologia
da predestina�c�ao; a outra meramente comercial e economicista. Assim,
poderemos pensar mais al�em e recentrar a miss�ao dos Portugueses4 ao
abord�a-la por um prisma muito mais abrangente.

De um ponto de vista estrat�egico, os �feitos� dos navegadores Portu-
gueses no Oriente alteraram profundamente a geopol��tica numa regi�ao

2 J. Nascimento Rodrigues, Portugal, Pioneiro da Globaliza�c�ao nos s�eculos XV e
XVI � de 1415 �a Matriz Portuguesa das �Descobertas�: Os tr�es aspetos centrais da
Expans�ao Portuguesa de Quatrocentos e Quinhentos [2007]: �(. . . ) que alegadamente
viria de D. Afonso Henriques (primeiro rei e fundador de Portugal) e o culto da
personalidade de algumas �guras hist�oricas, como o Infante D. Henrique. S�ao autores
em destaque o cronista Gomes Eanes de Zurara (ainda no s�eculo XV), Duarte Galv�ao
(principal conselheiro de D. Manuel I e ativo defensor do projeto imperial manuelino,
falecido em 1517), o cronista Jo�ao de Barros (escritos de 1541 a 1567) e o humanista
Dami�ao de G�ois (escritos de 1541 a 1567). Durante o Estado Novo (1932-1974) os
historiadores (do regime) levaram esta corrente ao extremo�.

3 Jaime Cortes�ao, Teoria Geral dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, Seara
Nova, 1940.

4 J. Nascimento Rodrigues, ibidem.
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� o �Indico �, que era, �a �epoca, o centro econ�omico do mundo. A insti-
tui�c�ao de uma pol��tica de sigilo, de t�ao bem executada que foi, elevou
estes feitos �a gl�oria.

E a janela de oportunidade que se abriu aos Portugueses foi e�-
cazmente aproveitada enquanto as outras pot�encias contempor�aneas5

evidenciavam distra�c�ao e atraso tecnol�ogico. Ali�as, pode-se falar tanto
de inova�c�ao tecnol�ogica6 como de inova�c�ao pol��tica7 para caraterizar a
marca que os Portugueses legaram �as gera�c�oes futuras no seu caminho
das descobertas.

Pode-se falar ainda de uma Matriz Portuguesa caraterizada por dez
vetores:

1. O Intento Estrat�egico: a pr�o-atividade dos Portugueses, mediante
�uma empresa a executar�, como referia o Professor Agostinho da
Silva.

2. A Voca�c�ao Globalista: a enorme extens�ao dos Descobrimentos Por-
tugueses aponta para uma estrat�egia de geometria vari�avel em
rela�c�ao ao Mundo. O universalismo portugu�es �e historicamente
hostil ao �iberismo�, que �e, de resto, considerado como uma op�c�ao
geo-estrat�egica limitadora.

3. O Empenhamento Cient���co: o grande desenvolvimento tecnol�ogi-
co e cient���co ocorrido durante a �Epoca dos Descobrimentos Por-

5 J. Nascimento Nascimento, ibidem: �(. . . ) pot�encias incumbentes (Veneza, a
principal pot�encia desde 1380, depois da derrota de G�enova) e emergentes europeias
(Castela/Arag�ao e Fran�ca) e euro-asi�aticas (Imp�erio Turco/Otomano) entre 1440 e
1449, quando chegou ao Cairo, a Veneza e �a corte de Castela e Arag�ao a not��cia
da viagem mar��tima de Vasco da Gama, que inaugurou o caminho mar��timo para a
�India (. . . ).�

6 J. Nascimento Rodrigues, ibidem: �(. . . ) a inova�c�ao tecnol�ogica, que permitiu
aos Portugueses navegar no Mar Ignoto Atl�antico e entrar no �Indico, o tipo de barcos
(a famosa Caravela), o conhecimento progressivo das correntes e dos ventos, a volta
da Mina e depois a volta pelo Brasil, os instrumentos de navega�c�ao, a cartogra�a
de ¾conhecen�cas¿, a superioridade militar naval e a compet�encia anf��bia; a rede de
feitorias e fortalezas).�

7 J. Nascimento Rodrigues, ibidem: �(. . . ) a inova�c�ao pol��tica: a op�c�ao por uma
estrat�egia de ¾pot�encia hegem�onica¿ no �Indico a partir de 1501 e a ¾guerra-rel�am-
pago¿ de cria�c�ao do primeiro estado imperial entre 1500 e 1515.�
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tugueses con�rma este empenhamento cient���co. Grandes desco-
bertas na astronomia, na navega�c�ao, na matem�atica e na medicina
atestam isto. Citemos o astrol�abio, a balestilha, as tabelas de nave-
gar, as curvas loxodr�omicas, a descoberta de novos medicamentos.
Emergiram vultos de enorme prest��gio cient���co e universal como
os cientistas Pedro Nunes, Garcia da Horta, Francisco Sanches e
Bartolomeu de Gusm�ao.

4. O Pensar �Fora da Caixa�: este pensamento �fora da caixa� foi
aquele que saiu do campo da disputa geopol��tica ocupado pelas
pot�encias dominantes e pelas pot�encias desa�antes da altura.

5. O Controlo Assim�etrico da Informa�c�ao: �entre o conhecido e o
desconhecido, o Portugu�es escolhe o desconhecido�, como dizia
Agostinho da Silva. Na �epoca dos Descobrimentos, esta menta-
lidade garantiu a Portugal uma importante vantagem estrat�egica.
Os Descobrimentos Portugueses foram a �Epoca de Ouro do �Culto
do Imprevisto�.

6. A Surpresa Estrat�egica: a Batalha de Diu em 1509 foi um exemplo
de surpresa estrat�egica. Uma frota de guerra Portuguesa composta
por apenas 80 navios derrotou completamente uma alian�ca de tr�es
frotas inimigas compostas por cerca de 4000 navios de guerra. A
batalha �cou para a Hist�oria como a mais importante dos anais da
marinha portuguesa e a quinta Batalha Naval mais importante da
Hist�oria Universal. Foi o in��cio do dom��nio absoluto de Portugal
no �Indico, que se prolongou por mais de cem anos.

7. O Incrementalismo: na formula�c�ao da estrat�egia houve lugar de
honra para os pap�eis do erro, do acaso e da corre�c�ao pragm�atica. O
Processo dos Descobrimentos Portugueses n�ao foi linear. A evolu-
�c�ao da constru�c�ao do sistema geoestrat�egico foi evidente.

8. A Atitude Cr��tica: emergiu um pensamento contra o dogmatismo
e a escol�astica � �examinar as pr�oprias coisas, �e esse o verdadeiro
meio de saber.� (Francisco Sanches, in �Que Nada se Sabe�, 1581).
Os cientistas dos Descobrimentos formularam explicitamente o re-
sultado dos Descobrimentos. �Constr�oi outra ci�encia, porque a tua
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primeira ci�encia �e agora falsa.�, ainda nas palavras de Francisco
Sanches.

9. A Informa�c�ao Estrat�egica: o pr��ncipe renascentista mais ex��mio na
arte do sigilo e da desinforma�c�ao, da espionagem geoestrat�egica e
na busca de espionagem foi o rei D. Jo�ao II, cognominado �O
Pr��ncipe Perfeito�.

10. A Improvisa�c�ao Organizacional8: os Descobrimentos conseguiram
fazer uma mistura entre, por um lado, a arte bem portuguesa do
improviso (�a tal carater��stica que toda a gente censura aos Por-
tugueses�, no dizer do Professor Agostinho da Silva), que ter�a sido
fundamental, por um lado, no dia-a-dia concreto da expans�ao e
por outro um intento estrat�egico claro, (um rumo), o maior rigor
cient���co na �epoca (todas as ferramentas de marear que os nave-
gadores levavam e iam melhorando) e um planeamento log��stico
not�avel (das viagens e depois da rede de proje�c�ao global).

II � Como a Mosc�ovia descobriu Portugal

As primeiras informa�c�oes sobre Portugal em documentos russos apa-
recem nos s�eculos XV e XVI. No texto �Reis dos Pa��ses Europeus�, publi-
cado em 13 diferentes anais russos (escrito, segundo alguns especialistas,
entre 1412 e 1414, e segundo outros entre 1506 e 1513), l�e-se:

�O c�esar �e o c�esar romano. E este �e seguido pelo rei alem�ao, her-
deiro do Reino de Roma. E a seguir a esse est�a o rei franc�es. E a
seguir vem o h�ungaro. E a seguir vem o rei espanhol. E a seguir
vem o rei ingl�es. E a seguir vem o rei portugu�es. E a seguir vem
o rei napolitano. . . �.

8 In J. Nascimento Rodrigues, ibidem.
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III � O contexto pol��tico que despoletou as viagens

Enquanto o navegador Diogo Pacheco9 fazia a primeira circum-nave-
ga�c�ao de Samatra, em 1519, o rei D. Manuel I decidia em Lisboa que
chegara a altura de preparar uma grande expedi�c�ao em busca da Ilha
do Ouro, nome antigo do Continente Austral.

A decis�ao de D. Manuel I foi instigada por not��cias alarmantes: um
dos seus capit�aes desertara para o lado rival, o do rei D. Carlos I de
Espanha, e preparava-se para comandar uma frota espanhola at�e �as Ilhas
das Especiarias, velejando para Ocidente, de passagem pelas Am�ericas.

O renegado era Fern�ao de Magalh�aes e, no in��cio de 1519, os seus pla-
nos encontravam-se bem avan�cados. Alguns meses antes, o rei espanhol
D. Carlos I esbo�cara um acordo formal, designando-o capit�ao-general
de uma expedi�c�ao de cinco navios e prometendo torn�a-lo governador de
todas as terras que lograsse descobrir.

Para o rei D. Manuel I10, este desenvolvimento representava, n�ao
apenas, um dilema. Ele pr�oprio fora, em grande medida, respons�avel
pela deser�c�ao de Magalh�aes, tendo recusado com desd�em o pedido de
um aumento do seu modesto soldo, em reconhecimento pelos anos de
servi�co leal durante as campanhas militares portuguesas no Oriente,
durante as quais sofrera v�arios ferimentos.

E essa n�ao era a �unica preocupa�c�ao. N�ao s�o Magalh�aes j�a velejara
at�e �as Molucas com o pavilh�ao portugu�es, como tamb�em se acreditava
que fosse versado em hist�orias sobre a fabulosa Ilha do Ouro (o destino
acabaria por evitar esses receios, pois Magalh�aes acabaria por morrer
�as m�aos de ind��genas �lipinos, ainda a �meio� da sua viagem de circum-
-navega�c�ao, morrendo com ele as eventuais hist�orias sobre a fabulosa
Ilha do Ouro).

Caso se apresentasse a oportunidade, sem d�uvida iria tamb�em reivin-
dicar esse territ�orio para Espanha. Portugal j�a se implantara fortemente
nas Ilhas das Especiarias, mas o rei D. Manuel I tinha a desconfort�avel
consci�encia de que ainda n�ao descobrira a localiza�c�ao da Ilha (ou Ilhas)
do Ouro, e muito menos marcado presen�ca nesse local. Teria de se an-

9 Peter Trickett, ibidem, p. 79.
10 Peter Trickett, ibidem, p. 79.
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tecipar a Magalh�aes para que riquezas t�ao grandes ou ainda maiores do
que as das Ilhas das Especiarias n�ao lhe fugissem entre os dedos.

IV � Mendon�ca � quem foi o homem

Crist�ov�ao Furtado de Mendon�ca (Mour�ao, 14?? � Ormuz, 1530)
foi um navegador e explorador, oriundo da nobreza portuguesa. �E-lhe
atribu��do o descobrimento portugu�es da Austr�alia, entre outros feitos.

Os registos portugueses dizem-nos muito pouco sobre Mendon�ca11,
enquanto pessoa. N�ao se conhece um �unico retrato do corajoso navega-
dor. O cronista o�cial, Jo�ao de Barros, diz que se tratava de um jovem
nobre, �lho de Pedro de Mendon�ca, o alcaide-mor de Mour�ao, uma entre
v�arias vilas forti�cadas que guardavam a atribulada fronteira portuguesa
com Espanha.

O servi�co militar naval era uma tradi�c�ao de fam��lia. O av�o de Crist�o-
v�ao, Afonso, foi um capit�ao que serviu na marinha com distin�c�ao, e o
mesmo pode ser dito de Pedro de Mendon�ca, primo de Crist�ov�ao. Em
1504, este seu primo comandou uma nau numa frota de 12 navios, que
partiu para a �India Portuguesa, para garantir a seguran�ca das rotas
comerciais do Oceano �Indico e controlar o governante hostil de Calecute.

Mour�ao, a casa ancestral da fam��lia, �e hoje uma modesta vila de ruas
estreitas, ladeadas por laranjeiras e min�usculas casas brancas. O Castelo
de Mour�ao, castelo do s�eculo XIV, onde Mendon�ca teria crescido, ainda
se encontra no cimo da colina, sobranceiro ao Rio Guadiana, cujo curso
sinuoso forma parte da fronteira com Espanha.

Em 1510, o rei D. Manuel I mandou refor�car as forti�ca�c�oes do cas-
telo, receando um poss��vel ataque vindo de Espanha. Como recorda�c�ao
da era de Mendon�ca, �e vis��vel uma placa na parede de uma pra�ca, no
exterior das muralhas do castelo, e que proclama ser aquela a �Pra�ca do
Governador Furtado de Mendon�ca�.

Era regra geral que a quali�ca�c�ao essencial para a nomea�c�ao de co-
mando de grandes naus, como as naus com destino �a �India, fosse a
posi�c�ao como nobre ou cavaleiro, mas estes membros da alta nobreza
de Portugal poderiam possuir poucos conhecimentos pr�aticos do mar

11 Peter Trickett, ibidem, p. 80.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

164 Paulo Guerreiro

aquando da sua primeira viagem, cabendo ao piloto a total responsabi-
lidade pelo rumo e pelo navio.

Nem todos os capit�aes de ber�co nobre eram �ignorantes n�auticos�.
Crist�ov�ao de Mendon�ca n�ao se incluiria de todo nessa categoria, como
o atestam os feitos extraordin�arios das suas viagens.

V � Miss�ao e viagens

Foi assim que, quando, a 23 de Abril de 1519, sob o comando de
Jorge de Albuquerque, partiu de Lisboa uma grande armada de dezas-
sete imponentes navios com destino ao Oriente, o capit�ao em quem o rei
mais con�ava, Pedro Eanes, levou consigo importantes ordens seladas
para o governador ou vice-rei da �India, Diogo Lopes de Sequeira.

O navio de Pedro Eanes chegou a Goa em Junho de 1520. Quando
foi aberta a missiva real com as ordens, uma delas informava Diogo
Sequeira de que um dos capit�aes daquela frota, em quem ele (o rei)
con�ava fora designado, por ordem real, para liderar uma viagem de
descoberta �as Ilhas do Ouro. Estas ilhas, continuava a ordem real, �cam
al�em da ilha de Samatra. . .muitas pessoas que viajaram nessas partes
da �India vaticinaram grande esperan�ca de que possam ser descobertas.

Ent�ao, como j�a vimos, o capit�ao a quem o rei D. Manuel I con�ou
esta importante miss�ao foi Crist�ov�ao de Mendon�ca. Em concreto, quanto
�a expedi�c�ao que Mendon�ca foi incumbido de liderar, era claramente vista
pelo rei D. Manuel I como sendo da maior import�ancia, pois Mendon�ca
recebeu uma frota de quatro navios para a viagem, o mesmo n�umero
com que Vasco da Gama partira na famosa expedi�c�ao para a �India em
1497.

Quando seguiu para o Oriente, Mendon�ca comandava a nau �Gra�ca�,
que, por motivo de invernada, s�o alcan�cou a �India em 1520. A �Rela�c�ao
dos navios que servem na �India� con�rma que esteve em Goa, em 1521:

�(. . . ) Navios de Goa (. . . ) Item, ho bargantym em que andava ho
Barbudo.
Este bargantym levou Crist�ov�ao de Mendon�ca.
Estes navios acheii em Goa quando por hi pasamos o ano passado
[1521] e os tenho em meu livro. (. . . )�
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A mesma fonte indica a partida de Mendon�ca numa expedi�c�ao de
descoberta da chamada �Ilha do Ouro�:

�(. . . ) (1522) Armada de Cristovam de Mendon�ca que foy desco-
brir a ilha do ouro no ditto tempo.
Item, ho navyo Sam Christovam em que elle vaii
Item, a caravella Rosayro capit�ao Pedr'Eanes Francces
Item, ho bragantym Sant'Antonio capit�ao Francisco Pereira
Item, hum parao capit�ao Gon�calo Homem que he seu e carrega-se
a custa dell reii per hordenan�ca do governador que ho asy requereo
por ho aver por seu servi�co p�era este descobrimento. (. . . )�

Embora se desconhe�ca a dura�c�ao e percurso da viagem, em Mar�co
ou Maio de 1524, Mendon�ca aportou ao cabo da Boa Esperan�ca.

Como veremos Mendon�ca empreendeu neste per��odo duas expedi�c�oes
e n�ao apenas uma. A primeira levou-o a ele e �a sua frota at�e �as costas
Oeste e Sul da Ilha do Ouro � a Austr�alia. A segunda levou-os at�e �as
costas Leste e Sul da Ilha do Ouro � Austr�alia � e at�e �a Ilha do Mogno
� Nova Zel�andia.

VI � Por onde andou a frota de Mendon�ca

Mendon�ca seguiu para o Oriente e alcan�cou a �India em 1520. Es-
teve em Goa em 1521. Crist�ov�ao de Mendon�ca seguiu com a sua frota
para Malaca no que constituiu a sua primeira expedi�c�ao ao continente
australiano. Contornou toda a costa ocidental da Austr�alia at�e �Terra
Final�, hoje ao largo da cidade australiana de Perth. Depois, regressou
a Malaca por um caminho semelhante e, como se referiu atr�as, em 1521
estaria novamente em Goa.

A mesma fonte indica, em 1522, a partida de Mendon�ca numa se-
gunda expedi�c�ao de descoberta da chamada �Ilha do Ouro�.

Desta vez, Crist�ov�ao de Mendon�ca seguiu com a sua frota nova-
mente para Malaca s�o que bordejou a Costa Oriental da Austr�alia, no
que constituiu a sua segunda expedi�c�ao ao continente australiano. Con-
tornou, como dissemos, toda a costa oriental da Austr�alia at�e �a �Ba��a
de Neve�, promont�orio hoje ao largo da cidade australiana de Sidney.
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Continuou para Sudoeste, passou o estreito da Tasm�ania e chegou ao
que �e hoje a cidade de Adelaide. Depois, voltou para tr�as e fez um desvio
aproximando-se da Nova Zel�andia. Desembarcou na Ilha do Norte, a que
chamou Ilha do Mogno. Retomou um caminho que o levou de novo a
Malaca e da�� at�e Goa, onde aportou em 1523.

Figura n.o 1 � Mapa indicando as viagens de Crist�ov�ao de

Mendon�ca entre 1519 e 152412

Uma vez em Goa, Mendon�ca partiu na sua viagem de regresso a Lis-
boa. Embora se desconhe�ca a dura�c�ao e percurso da viagem, em Mar�co
ou Maio de 1524, Mendon�ca aportou ao cabo da Boa Esperan�ca. A�� foi
encontrada uma pedra � a �Pedra de Mendon�ca� � onde tal pode ser
con�rmado com o ano e o m�es.

Na cole�c�ao de quinze mapas de Dieppe, conhecidos como Atlas de
Vallard, que representam o mundo conhecido at�e 1545, h�a dois desses
mapas em que est�ao marcados v�arios pontos geogr�a�cos da costa aus-
traliana em Portugu�es.

12 Mapa elaborado pelo autor (Paulo Jorge Guerreiro) em 13 de Maio de 2014.
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�A �epoca, quer a primeira, quer a segunda viagem foram mantidas em
sigilo, pois estas explora�c�oes poderiam violar o estabelecido no Tratado
de Tordesilhas (1492). Segundo este Tratado, parte da regi�ao australiana
(e das suas riquezas) estariam nos dom��nios de Espanha. �E prov�avel
que uma destas embarca�c�oes, pertencente �a frota de Mendon�ca, seja
a que �e conhecida como o �Navio de Mogno� (em ingl�es, �mahogany
ship�, tal como aparece no folclore australiano), que teria naufragado
nas proximidades de �Warrnambool�, Vit�oria.

Num dos mapas mais intrigantes do Atlas de Nicholas Vallard (c.
1547)13, o investigador australiano Peter Trickett, constatou, com a
ajuda de um computador, que se se rodasse de 90o uma metade do
mapa, conseguiria fazer-se coincidir as costas leste e sul australianas e
assim obter a sua cartogra�a com detalhe extraordin�ario. Al�em disso,
este mapa em particular regista cento e vinte nomes de localidades escri-
tos em portugu�es e n�ao em ingl�es ou noutra l��ngua qualquer. A origem
deste mapa-m�undi foi a cidade francesa de Dieppe � por isso, estes ma-
pas tamb�em s�ao conhecidos por �Mapas de Dieppe�.

Figura n.o 2 � Mapa resultante da uni�ao dos dois mapas de Vallard14

13 Veja-se a �gura n.o 4 do presente texto.
14 Mapa elaborado pelo autor (Paulo Jorge Guerreiro) em 13 de Maio de 2014.
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Num outro dos mapas de Vallard est�ao representadas as costas oeste
e sul australianas e tamb�em com um detalhe extraordin�ario15. Isto, �a
semelhan�ca do que t��nhamos visto no outro mapa. Posto isto, se unirmos
os dois mapas, o mapa do Oeste com o mapa do Leste, obtemos a imagem
da Figura n.o 2, cujas semelhan�cas com a Austr�alia s�ao ineg�aveis.

VII � As provas das viagens de descoberta
Neste mapa, poderemos ver a distribui�c�ao das provas das viagens de

descoberta, tanto na Austr�alia, como na Ilha Norte da Nova Zel�andia.
Temos tr�es tipos de provas: as provas materiais, as provas pict�oricas e
as provas imateriais. Aqui vemos uma boa parte das provas materiais.

Figura n.o 3 � Mapa com a distribui�c�ao dos achados na Austr�alia e na

Nova-Zel�andia16

15 Mapa publicado in Peter Trickett, ibidem, �gura 17.
16 Ibidem.
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As Provas Materiais

Na Figura n.o 4 vemos uma parte do Atlas de Vallard. Num rec�ondito
espa�co de um antigo rancho em Los Angeles (EUA), hoje a Huntington
Library, foi encontrada recentemente uma cole�c�ao de quinze mapas de
Dieppe, conhecidos como Atlas de Vallard, que representam o mundo
conhecido at�e 1545. Em dois desses mapas est�ao marcados v�arios pontos
geogr�a�cos da costa australiana em Portugu�es.

Figura n.o 4 � Mapa da costa australiana e que faz parte do Atlas de

Vallard17

Perto da Cidade do Cabo (�Africa do Sul) foi encontrada a �Pedra de
Mendon�ca�.18. Trata-se de uma tabuleta de pedra que cont�em inscri�c�oes
sobre o regresso de Mendon�ca das suas expedi�c�oes de descoberta da

17 Imagem publicada na internet (<https://pt.wikipedia.org> � tema �Teoria da
Descoberta da Austr�alia pelos Portugueses).

18 Fotogra�a publicada in Peter Trcikett, ibidem, �gura 4.
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Austr�alia. Mendon�ca aportou ao Cabo da Boa Esperan�ca em Mar�co ou
Maio de 1524.

No Oeste da Austr�alia, mais propriamente em Kimberley19, foi en-
contrado um canh�ao de bronze portugu�es do s�eculo XVI. Juntamente
com ele visualizavam-se as ins��gnias da Coroa Portuguesa gravadas sobre
o bronze.

Ao largo de Fraser Island, no Leste da Austr�alia � Nova Gales do Sul
�, foi encontrado um peso de uma rede portuguesa de pesca20, tamb�em
do s�eculo XVI.

Na Figura n.o 5 vemos ru��nas de uma das casas portuguesas encon-
tradas no Sudeste da Austr�alia, pr�oximo de Bittangabee Bay.

Figura n.o 5 � Ru��nas de casa portuguesa do s�eculo XVI

Sudeste da Austr�alia21

Na Figura n.o 6 vemos um falconete (pequeno canh�ao que vinha
a bordo das caravelas) portugu�es do s�eculo XVI, encontrado por um
adolescente de 13 anos no Norte da Austr�alia.

19 Ibidem, �gura 2.
20 Ibidem, �gura 7.
21 Fotogra�a publicada na internet (<https://en.wikipedia.org> � tema �Theory

of the Portuguese discovery of Australia�).
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Figura n.o 6 � Falconete (pequeno canh�ao que vinha a bordo das caravelas)
portugu�es do s�eculo XVI encontrado por um adolescente22

Na Figura n.o 7 vemos um pote portugu�es em barro encontrado em
leito marinho no Sul da Austr�alia (Gabo Island).

Figura n.o 7 � Pote de Barro Portugu�es do s�eculo XVI resgatado do leito
marinho australiano23

22 Imagem da esquerda publicada na internet (<clubecetico.org>) e fotogra�a da
direita publicada in jornal �Di�ario de Not��cias� � edi�c�ao de 14.01.2012.

23 Fotogra�a publicada na internet (<http://www.edenmagnet.com.au/story/293
8325/pots-hold-vital-clues-archaeologists-focus-on-eden-in-bid-to-unlock-australias-
early-history/#slide=1>).
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Em 1963, ao pescar na costa do mar da Tasm�ania (Sul da Austr�alia),
Olaf Mannes, um pescador comercial australiano, pescou algo inespe-
rado. Era um pote de barro com incrusta�c�oes marinhas, medindo cerca
de 31 cm de altura, em forma de cebola, com um gargalo estreito e um
pedestal circular na base. O pote �cou em exposi�c�ao no museu baleeiro
de �Eden, como curiosidade, at�e 1981. Nesse ano os membros de uma
equipa de TV australiana, intrigados pelo estranho pote, pediram testes
cient���cos para determinar a sua idade. O resultado foi extraordin�ario
sob v�arios aspetos. O cientista que realizou a experi�encia, Dr. David
Price, efetuou dois testes independentes em pequenas quantidades de
amostras retiradas de diferentes partes do pote. Um deles n�ao originou
quaisquer resultados signi�cativos, talvez por a amostra ter sido conta-
minada, mas o outro revelou uma data muito espec���ca: 1500, com uma
margem de erro de vinte anos. O pote e a sua idade inesperada deram
uma bela not��cia mas mais uma vez n�ao havia qualquer seguimento a
dar. Contudo, vista no contexto de uma viagem portuguesa pela costa
oriental da Austr�alia por volta de 1522, a data obtida pelo bem sucedido
teste de termo�luminesc�encia era, e ainda �e, extraordin�aria.

As Provas Pict�oricas

Nas Figuras n.os 8, 9 e 10 vemos parte das provas pict�oricas. Na
Figura n.o 7 vemos uma gravura rupestre Wandjina24. Notam-se seme-
lhan�cas evidentes entre esta gravura rupestre abor��gene encontrada no
Oeste da Austr�alia (s�ec. XVI � por data�c�ao de C14), �a esquerda, e um
padre Portugu�es do s�eculo XVI, �a direita.

Na Figura n.o 9 vemos uma gravura rupestre Kaiara25. Notam-se
semelhan�cas evidentes entre esta outra gravura rupestre abor��gene en-
contrada tamb�em no Oeste da Austr�alia (s�ec. XVI � por data�c�ao de
C14), �a esquerda, e um soldado Portugu�es do s�eculo XVI, �a direita

24 Peter Trickett, ibidem, p. 70.
25 Peter Trickett, ibidem, p. 72.
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Figura n.o 8 � Gravura rupestre abor��gene encontrada no Oeste da Austr�alia

(s�ec. XVI � por data�c�ao de C14), �a esquerda, e um padre Portugu�es do

s�eculo XVI, �a direita26

Figura n.o 9 � Gravura rupestre abor��gene encontrada tamb�em no Oeste da
Austr�alia (s�ec. XVI � por data�c�ao de C14), �a esquerda, e uma armadura de

soldado Portugu�es do s�eculo XVI, �a direita27

26 A �gura �a esquerda �e a que consta na p�agina 70 do livro Para Al�em de Capric�onio
de Peter Tricket; a �gura �a direita foi publicada na internet (<www.wikipedia.org>
� tema �h�abito religioso�).

27 A �gura �a esquerda �e a que consta na p�agina 72 do livro Para Al�em
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Na Figura n.o 10 vemos um fragmento do livro de ora�c�oes de uma
freira portuguesa do s�eculo XVI. Notam-se semelhan�cas evidentes entre
um canguru australiano (em baixo) e a iluminura encontrada neste livro
de ora�c�oes (em cima).

Figura n.o 10 � Iluminura (em cima) em fragmento de livro de ora�c�oes de
uma freira portuguesa do s�eculo XVI e canguru australiano (em baixo)28

de Capric�onio de Peter Tricket; a fotogra�a �a direita foi publicada na internet
(<www.en.wikipedia.org> � tema �armour for commanders�.

28 A iluminura de cima foi publicada in jornal �P�ublico�; a fotogra�a em baixo foi
publicada na internet (<www.wikipedia.org>).
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As Provas Imateriais

Durante uma expedi�c�ao organizada nos anos 30 do s�eculo passado,
foi tirada uma fotogra�a retratando um abor��gene na �Costa dos Por-
tugueses� (Oeste da Austr�alia), cujo bi�otipo se distingue dos comuns
abor��genes australianos29.

Ainda no s�eculo passado nos surge documentado um di�alogo entre
um desses abor��genes e um explorador australiano. Palavras como morte,
�agua, ombro e sombra, genuinamente portuguesas, sobressa��ram nesse
di�alogo, tornando-se uma das provas imateriais da presen�ca portuguesa
neste local.

VIII � Ep��logo

Estamos agora em condi�c�oes de responder �as perguntas formuladas
no in��cio desta comunica�c�ao: Crist�ov�ao de Mendon�ca foi um grande na-
vegador da Hist�oria Universal. Os seus feitos s�ao compar�aveis aos feitos
de Vasco da Gama, que abriu a rota mar��tima para a �India. E tamb�em
s�ao compar�aveis aos feitos de Pedro �Alvares Cabral, que descobriu o
Brasil.

N�ao se entende bem o porqu�e de Mendon�ca andar desaparecido dos
nossos comp�endios e manuais escolares e daquilo que se leciona nos
nossos estabelecimentos de ensino. Embora parte dessa falha se deva
�a pol��tica de sigilo da sua �epoca, j�a �e tempo mais do que su�ciente de
lhe devolver a sua justa grandeza como navegador, capit�ao e estratego.

Tamb�em �c�amos a conhecer os valorosos servi�cos pelos quais foi re-
compensado pelo rei D. Jo�ao III, que lhe concedeu um lucrativo desta-
camento no Ultramar. As suas duas importantes viagens de descoberta
deram a conhecer aos seus patronos a exist�encia de uma quinta parte
do Mundo, a Austr�alia. Ao faz�e-las, Mendon�ca tornou-se no primeiro
europeu a chegar �a Austr�alia e tamb�em no primeiro europeu a chegar
�a Nova Zel�andia. Em �ultima an�alise, o segredo destas viagens foi ciosa-
mente guardado. Assim, foi a pol��tica de secretismo que aqui prevaleceu
e o resto do mundo s�o p�ode tomar conhecimento dos feitos deste grande

29 Fotogra�a publicada in Peter Trickett, ibidem, �gura 12.
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navegador portugu�es do s�eculo XVI quase quinhentos anos mais tarde,
quando uma interpreta�c�ao correta dos mapas de Vallard, levada a cabo
pelo investigador australiano Peter Trickett, permitiu resgatar esses fei-
tos do anonimato. Para piorar as coisas, no segundo quartel do s�eculo
XVI portugu�es, os tempos n�ao foram favor�aveis �a import�ancia destas
duas viagens de descoberta. A verdade �e que, por esta altura, Portu-
gal30 estava muito ocupado a tentar manter a sua rota comercial, que
era extremamente longa. De facto estendia-se, �a �epoca, a partir de Lis-
boa ao longo de toda a costa de �Africa, do outro lado do Oceano �Indico
at�e �a ponta do sudeste asi�atico e atrav�es de mares tropicais at�e �as Ilhas
das Especiarias.

Manter o controlo sobre o Brasil era outra preocupa�c�ao. O com�ercio
das Especiarias podia ser altamente lucrativo, mas em Portugal faltavam
recursos para acudir em simult�aneo a todas essas necessidades. O reino
contava com menos de dois milh�oes de habitantes. A defesa contra go-
vernantes hostis locais e futuros rivais comerciais era uma preocupa�c�ao
constante. Os relatos que Mendon�ca ter�a feito em Goa a D. Diogo Lopes
de Sequeira, a D. Duarte de Meneses e a D. Jo�ao III em Lisboa sobre
o potencial comercial limitado da quase vazia Java Maior n�ao teriam
sido imediatamente encorajadores. Talvez, a�nal de contas, aquela n�ao
fosse a Ilha do Ouro. Fosse como fosse, as regi�oes a sul de Java �cavam
distantes das vitais rotas comerciais Portuguesas das Ilhas das Especia-
rias. A explora�c�ao daquele novo territ�orio, vasto, mas amea�cador, podia
esperar at�e que a �epoca fosse mais prop��cia.

Infelizmente, para Portugal31, esse tempo nunca chegou. Em agosto
de 1578, o sucessor de D. Jo�ao III, o rei D. Sebasti�ao, jovem e obsti-
nado, liderou um enorme ex�ercito, contudo mal preparado, atrav�es do
estreito de Gibraltar, com o intuito de invadir Marrocos. D. Sebasti�ao
via-se a si pr�oprio, em termos quixotescos, como �Capit�ao de Cristo�,
mas aquilo que deveria ter sido uma conquista triunfante aos mouros
in��eis veio a revelar-se uma amarga derrota, na sequ�encia da qual o
ex�ercito portugu�es foi aniquilado. Seguiram-se sessenta tortuosos anos
de dom��nio estrangeiro, quando a Coroa de Espanha anexou Portugal.

30 Peter Trickett, ibidem, p. 350.
31 Peter Trickett, ibidem, p. 351.
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Ap�os a recupera�c�ao da independ�encia, em 1 de dezembro de 1640, so-
bejavam menos de metade dos territ�orios arduamente adicionados ao
Imp�erio Ultramarino nos s�eculos anteriores. A esse Imp�erio Portugu�es,
que no seu expoente m�aximo se estendia desde o Brasil a Ocidente at�e
ao Jap�ao e Indon�esia a Oriente.

Agora grande parte deles tinha sido tomada pelos Holandeses, pe-
los Franceses e pelos Ingleses. Muito embora na Am�erica do Sul (Bra-
sil e Uruguai) e em �Africa (Cabo Verde, Guin�e, Angola, Mo�cambique
e S�ao Tom�e e Pr��ncipe) os Portugueses tivessem conseguido reaver os
territ�orios mais importantes, tal n�ao aconteceu no Oriente, onde apenas
Goa, Dam�ao, Diu, Macau e Timor sobreviveriam sob dom��nio Portugu�es
at�e �a segunda metade do s�eculo passado.

Como escreveu o nosso maior poeta, Lu��s Vaz de Cam�oes:

�Mas, entanto que cegos e sedentos
Andais de vosso sangue, �o gente insana,
N�ao faltar�ao Crist�aos atrevimentos
Nesta pequena casa Lusitana:
De �Africa tem mar��timos assentos;
�E na �Asia mais que todas soberana;
Na quarta parte nova os campos ara;
E, se mais mundo houvera, l�a chegara.�

(Lu��s Vaz de Cam�oes in Os Lus��adas, Canto VII, Estrofe XIV)

De facto, havia mais mundo (para al�em da �quarta parte nova�) e os
Portugueses chegaram l�a.
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A Liberdade como projeto messi�anico

no pensamento de Agostinho da Silva1

Rui Gon�calo Maia Rego
Universidade de Lisboa

A ideia central a apresentar �e a de que o homem, segundo Agosti-
nho da Silva, tem como miss�ao ser livre, isto �e, ser capaz de viver o
seu tempo agindo segundo as suas aspira�c�oes, inten�c�oes e pensamentos
aut�onomos (seja isso o que for). Como muitas ideias messi�anicas, �e re-
lativamente clara a sua estrutura: o homem quer que seja realizado um
futuro perfeito (que ainda n�ao est�a presente) ou pretende recuperar um
passado que era perfeito (e que j�a n�ao est�a presente); o messianismo
con�gura, neste sentido, um tempo de progresso em dire�c�ao �a realiza�c�ao
do estado de coisas pretendido. Este estado de coisas que se pretende
alcan�car, no messianismo agostiniano, �e o da realiza�c�ao de uma comu-
nidade de homens livres a que se chamar�a de Era do Esp��rito Santo.
N�ao procuramos averiguar, neste texto, a coer�encia ou plausibilidade
desta idade do Paracleto como teleologia ou escatologia da �loso�a da
hist�oria de Agostinho, mas t�ao-s�o disputar a ideia de liberdade segundo
os fundamentos particulares do seu projeto messi�anico. Come�camos por
caracterizar em que consiste o messianismo agostiniano; seguidamente,
atendemos �a Era do Esp��rito Santo como comunidade restaurada; em

1 Uma parte deste texto foi apresentada na confer�encia internacional From Mis-
sion to Messianism (que teve lugar entre os dias 13 e 15 de maio de 2014, na Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa) e inclui alguns contributos recolhidos dos
debates realizados no �ambito desta confer�encia.
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terceiro lugar, o homem livre; em quarto, o problema de harmonizar
vontades livres contr�arias; por �ultimo, algumas consequ�encias e di�cul-
dades que se seguem deste projeto messi�anico.

I � Messianismo agostiniano

Se o messianismo, em geral, parece implicar a refer�encia e espera
de um mundo poss��vel que ainda n�ao existe plenamente (pelo menos
nas religi�oes prof�eticas ocidentais), o messianismo portugu�es agostinia-
no, em particular, apresenta a possibilidade de um mundo futuro que
se cumpriria na assun�c�ao da liberdade como �nalidade �ultima dos ho-
mens. Vamos defender, nestas duas primeiras sec�c�oes, a ideia de que o
projeto de Agostinho realiza uma re�ex�ao acerca das causas �nais do
mundo a haver e con�gura uma supera�c�ao da tradi�c�ao messi�anica se-
bastianista (ou pelo menos da sua vers�ao ortodoxa). Isto �e, o projecto,
presentemente em estudo, supera o sebastianismo n�ao porque este seja
directamente rejeitado, mas porque, em �ultima inst�ancia, a perpetua�c�ao
do sebastianismo � como doutrina acerca da espera e expetativa de um
evento futuro externo ao sujeito � �e incompat��vel com o projecto de ho-
mem livre e aut�onomo que Agostinho da Silva tem em vista, em que cada
indiv��duo assume o protagonismo desse novo estado de coisas a aconte-
cer (se estivermos a pensar bem, cada um tem de ocupar a fun�c�ao de
mediador ou messias que �e, comummente, atribu��da a Dom Sebasti�ao,
cabendo a cada um mobilizar-se para a realiza�c�ao do estado de coisas
desejado)2.

Antes de tomarmos em linha de conta as causas �nais que realizam
a Era do Esp��rito Santo (ou Era de Liberdade, ou Paracleto) tentamos,
primeiramente, perceber se o projeto de Agostinho da Silva �e exclusiva-
mente portugu�es ou cosmol�ogico. A Era do Esp��rito Santo parece coin-
cidir, em Agostinho, com o momento hist�orico em que se cumpre Portu-
gal. Todavia o projeto messi�anico n�ao visa estender-se apenas �aqueles a

2 Racioc��nio pr�oximo a este pode encontrar-se na Mensagem de Fernando Pes-
soa: �Quem vem viver a verdade / Que morreu Dom Sebasti�ao?� (Terceira Parte �
O Encoberto, I � Os S��mbolos, Segundo: Quinto Imp�erio) ou � �O Portugal hoje �es
nevoeiro / �E a hora!�, como incentivo para a mobiliza�c�ao coletiva (Terceira Parte �
O Encoberto, III � Os tempos, Quinto: Nevoeiro).
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quem a cultura portuguesa possa dizer respeito, mas ao mundo no seu
conjunto.

Como um grande n�umero de pensadores portugueses, Agostinho
dedica um espa�co importante da sua re�ex�ao �a ideia de Portugal. A
a�rma�c�ao de uma miss�ao que Portugal tem para cumprir parece ser uma
constante na cultura e pensamento dos autores portugueses e Agostinho
encaixa perfeitamente nesta tradi�c�ao. Agostinho toma como central o
papel de Portugal (e do Brasil) na tarefa de realizar esta nova e �ultima
Era, a do Esp��rito Santo, ou o Para��so na Terra, ou o Reino de Deus,
ou, ainda, numa express�ao cara �a cultura portuguesa, a realiza�c�ao do
Quinto Imp�erio. A realiza�c�ao do Imp�erio do Esp��rito Santo constitui �o
�unico [modo] capaz de esquecer de vez Dom Sebasti�ao�3. O estatuto ou
papel de Portugal na miss�ao a realizar �e de causa exemplar, isto �e, o
modo como Portugal poderia dar o exemplo concretizador do mundo
a haver. Contudo, �Portugal�, no entender de Agostinho, n�ao �e apenas
a realidade geogr�a�ca sua contempor�anea (mesmo com as comunida-
des ultramarinas), mas a ideia de uma sociedade municipalista, unida
ao Rei, de propriedade comunit�aria, etc., que, na sua vis�ao da hist�oria,
durou at�e ao s�ec. XV e que faz de Portugal uma ideia a difundir pelo
mundo4. Portugal e os portugueses t�em, no pensamento do nosso autor,
um papel preponderante: depois de terem mostrado o mundo inteiro,
t�em a miss�ao de procurar o homem inteiro e de levar a mensagem da
liberdade ao mundo, fazendo com que o homem se cumpra5. Portanto,
reserva �a ideia de Portugal o estatuto de mediador do mundo por vir.

Quando a ideia de Portugal surge com certo excesso de protago-
nismo, a nossa an�alise hermen�eutica procura relembrar o entendimento
de Agostinho sobre Portugal enquanto categoria metaf��sica e religiosa,
�daquele Portugal que �e uma ideia, fora ser uma realidade geogr�a�ca�6,

3 Agostinho da Silva, �Dez notas sobre o culto popular do Esp��rito Santo�, in
Carta V�aria, Lisboa, Rel�ogio de �Agua, 1989, p. 105.

4 Paulo Borges, �Metan�oia, samadhi e o mundo a haver. Re-volu�c�ao espiritual e
metamorfose civilizacional em Agostinho da Silva. Da lusofonia como media�c�ao para
a reintegra�c�ao da Europa no universal�, in Renato Epif�anio (coord.), Agostinho da
Silva: Pensador do Mundo a Haver, Lisboa, Z�e�ro, 2007, p. 79.

5 Para um maior desenvolvimento da tese de fazer das descobertas f��sicas um
mote para as descobertas espirituais cf. idem, ibidem, pp. 73-90.

6 Agostinho da Silva, Re�ex�ao �a Margem da Literatura Portuguesa, Lisboa, Gui-
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uma ideia que serve de chave de leitura para a realiza�c�ao desta �ultima
Era. A ideia de Portugal �e utilizada como exemplo, isto �e, visa recupe-
rar o impulso que os portugueses tiveram nos descobrimentos quando
ousaram superar os obst�aculos e foram livres de limita�c�oes7. Neste sen-
tido, a ideia de um messianismo portugu�es n�ao se con�na a fronteiras
geogr�a�cas. O projecto �e do mundo como uma s�o na�c�ao8.

Apesar destes apontamentos, n�ao ignoramos certas passagens mais
restritivas em que se destacam pretensas caracter��sticas modelares dos
portugueses, a quem se atribui um papel preponderante pela �sua voca-
�c�ao do ecum�enico�9, bem como a atribui�c�ao de caracter��sticas e estados
de �animo a pa��ses � Portugal sobretudo � como se falasse de pessoas (a
atribui�c�ao de caracter��sticas e propriedades individuais a conjuntos n�ao
�e, frequentemente, leg��tima; isto �e, mesmo que todos os indiv��duos de
nacionalidade portuguesa tivessem a propriedade de ser corajosos, n�ao
se segue que Portugal �e corajoso, pois a coragem, enquanto certo estado
de �animo, parece reservada a indiv��duos e n�ao a conjuntos). Contudo,
estas considera�c�oes n�ao deixam de traduzir a constru�c�ao de uma sig-
ni�cativa ideia de Portugal e da sua miss�ao no mundo e, s�o por isso,
pertinente nesta delonga introdut�oria. Apesar de Portugal tomar o pa-
pel de mediador, pensamos que se trata de um projecto cosmol�ogico, na
medida em que visa restaurar o mundo no seu conjunto.

II � A Era do Esp��rito Santo: a liberdade do ponto de vista
coletivo

O segundo apontamento debru�ca-se sobre o estado de coisas a al-
can�car: a Era do Esp��rito Santo. Para deixar clara a perspectiva te�orica
acerca desta Era, o autor reabilita a tese de Joaquim de Fiore10. Qual?
A interpreta�c�ao particular da hist�oria que Fiore, em linhas gerais, apre-
senta de modo tripartido: a Era do Pai, Mois�es, e o Antigo Testamento;

mar�aes Editores, 1958, p. 147.
7 Idem, Educa�c�ao de Portugal, Lisboa, Ulmeiro, 1989, p. 7.
8 Idem, ibidem, p. 47.
9 Idem, �Dez notas sobre o culto popular do Esp��rito Santo�, in op. cit., p. 107.

10 Idem, Educa�c�ao de Portugal, op. cit., p. 19.
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a era do Filho, Cristo, e o Novo Testamento; e, por �ultimo, a era do
Esp��rito Santo e o Evangelho Eterno anunciado por S�ao Jo�ao no Apoca-
lipse11. Esta posi�c�ao de Fiore concretiza uma tese incomum que dissocia
o tempo do Verbo Encarnado (Cristo e a lei nova) do tempo do Esp��rito
Santo (e de um Evangelho Eterno). O problema em causa �e saber se o
Evangelho de Cristo vigora at�e ao �m dos tempos ou se, pelo contr�ario,
surgir�a um novo evangelho, este sim de�nitivo e superador da lei nova.
Tom�as de Aquino contestou a ideia de que se devia esperar por um tempo
do Esp��rito Santo, porque, para o doutor ang�elico, a vinda deste j�a ocor-
reu no Pentecostes e �e a gra�ca do Esp��rito Santo que auxilia, essencial
e contemporaneamente, a lei nova12. Apesar do argumento de Tom�as
de Aquino, e dado que este estudo se centra na liberdade como pro-
jecto messi�anico, importa olhar para este terceiro e derradeiro per��odo
da hist�oria como o momento em que, sobre o imp�erio do Esp��rito Santo,
o homem se liberta e santi�ca (tal como pensou Joaquim de Fiore)13.
Este pretendido momento hist�orico de fraternidade universal assenta,
ou �e potenciado, no entender de Agostinho da Silva, pela presen�ca de
tr�es caracter��sticas relevantes que est�ao, simbolicamente, presentes nas
festas do Imp�erio do Divino Esp��rito Santo, a saber: � �E a Coroa�c�ao do
Menino Imperador, �e o Banquete ou Boda com admiss�ao de todos que
dele se queiram servir, �e o abrir da Cadeia e o encaminhar dos presos
ao cortejo festivo em que a sociedade os integra de novo�14.

O culto popular do Esp��rito Santo (que se mant�em, hodiernamente,
pelo menos, nos A�cores) e a �gura da Rainha Santa Isabel associada a
este culto assumem, ao longo de todo o pensamento de Agostinho, um
enorme fasc��nio. As caracter��sticas desta festividade adquirem o estatuto
de objetivos a alcan�car para a realiza�c�ao da Era do Esp��rito Santo. Uma

11 Ap. 14, 6.
12 N�ao h�a Lei mais perfeita, mas uma rela�c�ao mais ou menos perfeita do homem

com a Lei. Cf. Thomas de Aquino, Summa Theologiae, 1-2 q. 106 a.4.
13 Jos�e Eduardo Franco, Jos�e Augusto Mour�ao, A In�u�encia de Joaquim de Flora

em Portugal e na Europa: Escritos de Nat�alia Correia sobre a utopia da idade femi-
nina do Esp��rito Santo, Lisboa, Roma Editora, 2005, p. 59. Nesta mesma obra pode
encontrar-se a refer�encia direta �a in�u�encia de Joaquim de Fiore no pensamento de
Agostinho da Silva (cf. pp. 121-124).

14 Agostinho da Silva, �Dez notas sobre o culto popular do Esp��rito Santo�, in op.
cit., p. 100.
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das caracter��sticas / objetivos �e a coroa�c�ao da crian�ca como Imperador
do mundo. A crian�ca deve ser coroada como �s��mbolo supremo dos novos
tempos�15, isto �e:

Devem [os adultos] ceder seu trono �as caracter��sticas infantis de
aten�c�ao cont��nua �a vida, de exist�encia total no presente, de ig-
nor�ancia de c�odigos, manuais e fronteiras, de integra�c�ao no sonho,
de valoriza�c�ao do jogo sobre o trabalho.16

Estas passagens sugerem que a crian�ca �e apresentada como ideal de
empenho nas suas aspira�c�oes (o que nos adultos seria, genericamente,
ut�opico), e porque, �gurativamente, dispensam-se os adultos das fun�c�oes
de lideran�ca no Para��so terrestre. Outra caracter��stica � a liberta�c�ao dos
presos � assenta no princ��pio de que n�ao julgueis17, tese consent�anea
com a an�alise que faremos mais adiante: de que cada um �e modelo de
si pr�oprio. Por �ultimo � a boda partilhada � �e o Banquete a que todos
se convidam e em que deve o que se consome de b�asico ser abundante e
gratuito. O abandono de uma destas caracter��sticas implica o abandono
da realiza�c�ao da �ultima Era ou da plenitude da hist�oria.

III � A liberdade do ponto de vista individual

O homem nasce bom (pressuposto antropol�ogico que Agostinho n�ao
discute) porque �e livre e tudo o que representa um constrangimento a
esta bondade ou �a sua liberdade inicial �e corruptor do homem. O homem
tem de ser, tal como Deus18, livre. Qualquer tentativa de teodiceia,
no pensamento de Agostinho, passaria por tomar os condicionalismos
externos ao homem como perturbadores da bondade inicial que se tem
por miss�ao recuperar.

Apesar de a liberdade ser um termo t�ecnico da �loso�a, relevante em
alguns dos seus campos disciplinares (na metaf��sica, pol��tica, �etica, etc.),

15 Idem, ibidem, p. 101.
16 Idem, Educa�c�ao de Portugal, op. cit., pp. 23-24.
17 Mt 7, 1-2.
18 �A ideia de Deus�, in Agostinho da Silva, Textos e Ensaios Filos�o�cos II, Lisboa,

C��rculo de Leitores, 2001, p. 298.
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tomamos a liberdade como um conceito primitivo, isto �e, cuja de�ni�c�ao
�e limitada e problem�atica. Em jeito de de�ni�c�ao inicial e, nos termos do
nosso autor, a liberdade parece ser condi�c�ao de possibilidade da cria�c�ao
original, isto �e, �a express�ao de que `a minha ac�c�ao �e livre' corresponde
a ideia de que `o que eu fa�co realiza-me, na medida em que corresponde
a uma minha aspira�c�ao, pensamento ou inten�c�ao'. Notemos que estas
express�oes, que cont�em indexicais pessoais (eu e minha), querem dizer
coisas distintas para indiv��duos distintos, pois s�ao express�ao pr�atica de
um compromisso pessoal � �unico.

A miss�ao, instaurar o Reino de Deus na terra, consiste na tarefa de
resgatar o homem, adulto e corrompido, para os valores da inf�ancia19,
constituindo estes um ideal de perfei�c�ao que valoriza a vida: �s�o a crian�ca
vive, no sentido basilar de que n�ao se p�oe como ideal adquirir h�abitos,
mas reinventar o dia a cada sol que surge�20. O homem livre �e aquele ho-
mem restaurado que se entrega �a cria�c�ao espont�anea ou expressa as suas
aspira�c�oes e inten�c�oes de modo a realizar-se ou, como a�rma Agostinho,
a cumprir-se naquilo a que dedica o seu tempo. O homem livre �e aquele
que tem apurada a sua compet�encia b�asica, isto �e, saber do que gosta
ou do que n�ao gosta21 e que age em conformidade com esta capacidade.
O mesmo pensamento ocupa o texto da �Par�abola da mulher de Loth�:

A liberdade s�o existe quando todos os nossos actos concordam
com todo o nosso pensamento [. . . ] [S]ei que tens uma centelha
mais nobre e alta, sei que �as vezes te passa pelo esp��rito a sombra
de um remorso, que vives em desacordo contigo mesmo; nunca,
por�em, te quiseste encarar de frente, homem para homem, e fazer
que a tua vida fosse a realiza�c�ao plena das tuas aspira�c�oes mais
elevadas.22

O homem age livremente se, e apenas se, a ac�c�ao �e uma cria�c�ao
espont�anea e n�ao �e mediada por constrangimentos alienantes ou im-

19 �Multiplicar escolas em que a crian�ca aparece como criador [. . . ] e de novo se
poder�a dizer que, quando cada um dos adultos for como aqueles pequeninos, o mundo
estar�a a salvo; de novo ter�ao sido as crian�cas os mensageiros de Deus� (Agostinho da
Silva, Aproxima�c�oes, Lisboa, Guimar�aes Editores, 1960, p. 44).

20 Idem, Educa�c�ao de Portugal, op. cit., p. 71.
21 Idem, ibidem, p. 34.
22 Idem, Textos e Ensaios Filos�o�cos I, Lisboa, C��rculo de Leitores, 2001, p. 174.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

186 Rui Gon�calo Maia Rego

posi�c�oes externas �a vontade desse sujeito, isto �e, a ac�c�ao tem de o rea-
lizar. Tal como Arist�oteles23 e outros ao longo da tradi�c�ao, Agostinho
utiliza a met�afora do jogo para dar exemplo de uma actividade cujo �m
est�a em si mesma. O homem livre �e aquele que, �a imagem da crian�ca,
joga, ou, de outro modo, �e aquele cuja actividade corresponde a um pra-
zer (seu) na a�c�ao (em si mesma). Isto �e, o que se pretende �e uma ac�c�ao
que valha por ela mesma e n�ao por ter em vista um outro �m. Neste
sentido, percebem-se, em certas passagens, as cr��ticas de Agostinho ao
trabalho, como ac�c�ao alienada das aspira�c�oes do sujeito que o exerce.
Assim, por `trabalho' entende toda a actividade que n�ao corresponde a
uma aspira�c�ao do sujeito, mas �e antes um meio necess�ario para deter-
minada �nalidade. O homem n�ao �e vocacionado, por nascimento, para
tarefas alienadas da sua vontade. Por oposi�c�ao, a defesa e elogio do jogo
s�ao signi�cativos, pois o jogo parece apelar para a ideia de uma ativi-
dade gratuita, desejada por si mesma, por contraposi�c�ao ao trabalho
que s�o �e suportado pelo resultado que dele se espera. A liberdade de
um ponto de vista individual depende, no nosso autor, da aposta numa
atividade gratuita e da reinterpreta�c�ao dos condicionalismos externos �a
a�c�ao individual.

A liberdade coincide com a autonomia radical do indiv��duo. Segundo
Agostinho, existe uma diferen�ca radical entre todos os indiv��duos24, logo,
um indiv��duo n�ao pode saber o que �e melhor para o outro (n�ao pode
um indiv��duo obrigar algu�em contra a sua vontade e alegando ser para
seu bem a aceitar ou fazer algo que n�ao est�a disposto a aceitar ou a
fazer) e estabelece como �unico dever: para connosco, ser quem somos, e,
para com o outro, o dever de o ajudar a ser ele pr�oprio, seja isso o que
for. Esta tese �e tamb�em apoiada pela passagem que se segue: �quanto
aos outros, at�e, e sobretudo, no amor se tem de ter cuidado; gostar dos
outros e lhes querer bem tem sido o motivo de muita opress�ao� e, mais
adiante, ��e esta uma das boas inten�c�oes de que mais est�a cheio o inferno;
n�ao tens de amar nos outros sen�ao a liberdade, a deles e a tua�25.

Estas notas presidem aos racioc��nios de Agostinho no campo da edu-
ca�c�ao, que deve estimular os indiv��duos para a autonomia como condi�c�ao

23 Arist�oteles, �Etica Nicomaqueia, X, 6, 1176b6.
24 Agostinho da Silva, Educa�c�ao de Portugal, op. cit., p. 8.
25 Idem, ibidem, p. 9.
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de possibilidade da excel�encia humana (mas sobre isto pronunciamo-nos
mais adiante). As considera�c�oes messi�anicas de Agostinho implicam que,
por um lado, se interpele o sujeito, mas, por outro lado, depende, em
�ultima inst�ancia, desse sujeito realizar-se como livre. O problema que se
segue �e tentar perceber como podem liberdades aut�onomas (do ponto de
vista individual) n�ao con�ituar entre si (de um ponto de vista colectivo)
e coincidir numa Era de fraternidade pac���ca.

IV � Harmonizar os pontos de vista: o problema da posse

Encontramos, na tradi�c�ao �los�o�ca, uma resposta que defende a har-
moniza�c�ao das vontades livres. A vontade �e livre, para Kant, se n�ao se
determina pela lei da causalidade ou inclina�c�oes sens��veis. A liberdade
�e a ess�encia da lei pr�atica e esta encontra-se na determina�c�ao racional
da vontade, isto �e, a lei pr�atica ocasiona um estatuto n�ao, unicamente,
subjectivo como a m�axima, mas uma determina�c�ao para todo o ser ra-
cional na forma de lei ou imperativo categ�orico26. Todavia, esta possibi-
lidade (que resolveria o problema do con�ito das vontades, pelo menos
no campo disciplinar da �etica) apela para a ideia da vontade racional
e n�ao �e este o foco argumentativo de Agostinho: a vontade livre n�ao
se restringe �a vontade racional e por isso o problema de harmonizar as
vontades, em Agostinho, mant�em-se.

Come�camos por apresentar a sua tese sobre a origem da desigualdade
entre os homens e consequente necessidade de harmoniza�c�ao. O con-
�ito entre os homens tem origem num fator biol�ogico important��ssimo:
a fome, isto �e, segundo Agostinho (e na falta de melhor explica�c�ao, como
admite o pr�oprio) a fome conduziu ao abandono da integra�c�ao frug��vora
do homem na natureza27. O sentido de posse surgiria desta nova forma
de lidar com a natureza, pois com a agricultura o territ�orio passa a cons-
tituir um fator relevante nas sociedades, torna-se necess�ario assegurar a
propriedade. A propriedade privada constitui um obst�aculo �a comunh�ao
universal pela concorr�encia que lan�ca entre indiv��duos. Esta associa�c�ao

26 Kant, Cr��tica da Raz�ao Pr�atica, trad. port. de Artur Mor�ao, Lisboa, Edi�c�oes
70, 1994, Livro Primeiro, cap. I, �1, p. 29.

27 Paulo Borges, ibidem, p. 74.
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de ideias deve merecer maior clari�ca�c�ao, mas podemos, desde j�a, ante-
ver que a solu�c�ao que prop�oe, no campo econ�omico, exige que seja as-
segurada a subsist�encia para todos pelo consumo livre28. A elimina�c�ao
da necessidade de subsist�encia desimpediria o homem do trabalho para
utilizar, livremente, o seu tempo.

Est�a convicto, de modo otimista, de que os avan�cos tecnol�ogicos
cumprir�ao o ��unico �m para que s�ao �uteis, o de nos darem tempo livre
para que o homem seja plenamente criador�29. Em s��ntese, a produ�c�ao
autom�atica e o consumo gratuito como objetivos econ�omicos e condi�c�oes
relevantes para a realiza�c�ao da Era do Esp��rito Santo como um melhor
estado de coisas a alcan�car. O ideal da subsist�encia geral pela produ�c�ao
autom�atica e consumo livre tenderia a eliminar, entre os homens, dois
instintos: o da posse e o da concorr�encia. A propriedade obstaculiza ou
impede a comunh�ao universal porque, se existem dois poss��veis possui-
dores de certa coisa, ent�ao ambos podem competir por certa coisa; se
nada existir que se possa possuir, ent�ao a luta concorrencial n�ao faz
sentido. As tentativas de supera�c�ao de uns pelos outros seriam despi-
ciendas, pois n�ao haveria pelo que concorrer (confesso certo esfor�co de
imagina�c�ao para conceber esta hip�otese).

Com assumida inspira�c�ao em S�ao Francisco, a quem atribui a li�c�ao
de pobreza, argumenta �que o que possu��mos nos possui [. . . ] [S]�o o
despojar-se liberta�30. Conclui que o homem n�ao nasce para o dom��nio
sobre o outro e sobre as coisas, mas para a fraternidade com o mundo31.
De outro modo, a propriedade e a posse limitam a liberdade32. Estas
passagens poderiam sugerir que basta n�ao ter limita�c�oes ou constrangi-
mentos materiais para o homem ser livre. Tal n�ao �e verdade. Exige-se,
paralelamente, uma liberdade ativa ou, de outro modo, exige-se que o
homem empregue a sua capacidade criativa para viver plenamente o seu
tempo livre. Segundo o nosso autor, a vida plena e criativa �e apan�agio da

28 Agostinho da Silva, Educa�c�ao de Portugal, op. cit., p. 21.
29 Idem, ibidem, pp. 50-51.
30 Idem, ibidem, p. 53.
31 Idem, ibidem, p. 8.
32 Para uma imagem mais completa sobre a sua conce�c�ao acerca da propriedade,

como uma di�culdade, cf. Agostinho da Silva, �Considerando o Quinto Imp�erio�, in
Tempo Presente, nos 17-18, II ano, Setembro-Outubro, 1960, pp. 10-12.
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crian�ca, por isso esta tem de assumir o lugar de paradigma � Imperador
do mundo.

V � Conclus�ao: consequ�encias e di�culdades

Para que a Era do Esp��rito Santo, como um melhor estado de coisas,
se realize, falta que o homem use o seu tempo livre de modo criativo a
�m de se realizar (seja isto o que for). Antes de apontar as di�culda-
des, come�camos por uma consequ�encia direta do seu messianismo. Um
dos lugares de express�ao, mais clara, deste messianismo agostiniano �e
aquele que conduz o seu projeto educativo. Projeto, verdadeiramente �-
los�o�co, de educa�c�ao para a autonomia. Se a autonomia �e uma condi�c�ao
relevante para a excel�encia humana o homem deve preparar-se para ela;
logo, a escola que melhor satisfa�ca este ideal n�ao �e aquela que apenas
introduz o menino ao que j�a se sabe, mas sobretudo aquela escola que
o introduza aos campos problem�aticos do saber e exige deste um papel
ativo no conhecimento (prop�oe inclusive que se criem bibliotecas acerca
do que n�ao se sabe33). A crian�ca n�ao deve ser conduzida sen�ao para o
uso criativo das suas faculdades.

Algumas di�culdades permanecem no nosso horizonte. Pensamos que
o messianismo agostiniano n�ao escapa a uma tens�ao paradoxal entre
pretens�oes cosmol�ogicas tendo em vista a reden�c�ao dos homens, por um
lado, e o Luso centrismo que investe Portugal de propriedades especi-
ais, por outro. A forma de escapar a esta tens�ao paradoxal consiste, no
nosso entender, em considerar Portugal como uma ideia mediadora para
transmitir uma mensagem universal; mas mesmo assim n�ao estamos cer-
tos de ser uma solu�c�ao satisfat�oria. Das quest�oes que se possam levantar
permanece uma em especial, no campo pol��tico: como considerar a pro-
priedade quando se pretende um mundo livre? Agostinho apenas parece
recusar a propriedade privada, mas como gerir a propriedade coletiva?
N�ao foram t�ao longe as nossas considera�c�oes.

Apesar de termos tomado a `liberdade' como um conceito primi-
tivo acrescentamos alguns apontamentos ao consider�a-lo sob dois pon-
tos de vista, o individual e o coletivo, sem ignorar o problema da n�ao

33 Idem, Educa�c�ao de Portugal, op. cit., p. 63.
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concord�ancia entre estes (que �e o verdadeiro motivo de esperan�ca do
messianismo agostiniano). O seu messianismo, mais do que anuncia-
dor de considera�c�oes literais, �e uma leitura existencial do mundo e da
sua hist�oria e, para aferirmos se h�a progresso, apresenta como objetivo
te�orico e crit�erio �ultimo a Era do Esp��rito Santo. Em tom optimista e
apolog�etico Agostinho da Silva assevera:

Reconquistaremos o Para��so, por mais complicadas que sejam as
voltas em que a serpente se enrole[.] [O] supremo destino do ho-
mem consiste em ser santo e deus, portanto livre.34

Crendo que estamos no limiar daquela �nal Idade de que profeti-
zou o bom Abade Joaquim; o pior �e que ele j�a o julgava em seu
s�eculo XII.35

Por �ultimo, e �nalmente, esta �e a express�ao da dial�etica messi�anica
� o momento em que se realiza o estado de coisas desejado est�a pr�oximo
e continuamente long��nquo, pois essa �e a fun�c�ao do ideal ou o que ca-
racteriza a utopia, isto �e, aquilo que ainda n�ao est�a presente.

34 Idem, ibidem, p. 76.
35 Idem, Considera�c�oes e Outros textos, Lisboa, Ass��rio & Alvim, 1988, p. 103.
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a tentativa de trazer o c�eu para a terra invariavelmente produz
o inferno.

Karl Popper1

Contrariamente ao que ocorria nos pa��ses onde o Cristianismo sin-
grou, sobretudo a partir do s�eculo IV, criando espa�co para um mes-
sianismo secular e enraizado, tal como se passou nos povos eslavos e
ib�ericos, os primeiros casos no Brasil surgiram somente no in��cio do
s�eculo XIX.

H�a, entretanto, um caso anterior, talvez primeiro, ocorrido na Ama-
z�onia, durante a segunda metade do s�eculo XVIII: a paci�ca�c�ao dos
��ndios Mura. Embora corroborada pelos anais da regi�ao, a falta de do-
cumenta�c�ao espec���ca que descreva de forma mais pormenorizada os
meandros que envolveram a sua redu�c�ao abre uma lacuna que deixa o
caminho livre para especula�c�oes que visam preencher as omiss�oes da
Hist�oria.

1 A Sociedade Aberta e seus Inimigos, vol. 2, Itatiaia/EDUSP, Belo Horizonte/S�ao
Paulo, 1974, p. 245.
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Wilkens, militar portugu�es a prestar servi�co na regi�ao onde se desen-
rolou a a�c�ao, tra�ca, atrav�es do poema heroico-religioso Muhuraida2, um
retrato desse tempo, quando as for�cas laicas e as religiosas disputavam a
cust�odia dos ��ndios. Parece ser sua inten�c�ao, atrav�es de uma abordagem
messi�anico-milenarista onde o discurso destaca-se como arma exemplar,
colmatar o hiato de uma p�agina da Hist�oria amazonense.

O modo como o messianismo, enquanto experi�encia coletiva, e a
l��ngua ou o discurso, enquanto instrumento da miss�ao, marcam presen�ca
no referido texto �e a quest�ao que aqui se pretende analisar. Antes, por�em,
faz-se necess�ario conferir os signi�cados de messianismo e de messias.

Tradi�c�ao messi�anica

Um tempo de expectativa messi�anica antecede sempre a vinda
do l��der

Maria Isaura Pereira de Queiros3

Passando em revista os textos de estudiosos que se debru�caram so-
bre a quest�ao do messianismo, como Weber (1920), Alphand�ery (1934),
Auerbach (1938), Cohn (1962), Queiros (1967), Talmon (1992), Franco
(1999), Polesi (2010), Binet (2013), dentre outros, e cruzando informa-
�c�oes, constata-se que a �gura do que ent�ao se entendia por um salvador
remonta �as primeiras civiliza�c�oes do per��odo pr�e-crist�ao, em particu-
lar na P�ersia, entre os zoroastristas. Auerbach refere que a partir do
s�eculo III encontra-se, nos escritos de Tertuliano, um �estranho e novo
signi�cado�4 de �gura, conceito que passa a estar associado aos termos

2 Henrique Jo�ao Wilkens, Muhuraida (manuscrito de 1785; Arquivo Nacional da
Torre do Tombo, Lisboa, sec�c�ao �Pap�eis do Brasil�, Avulsos 3, n.o 24). Todas as
cita�c�oes foram extra��das desse manuscrito.

3 O Messianismo no Brasil e no Mundo, 3.a ed., S�ao Paulo, Dominus, 1965, p.
81.

4 Erich Auerbach, Figura (trad. de Duda Machado), S�ao Paulo, �Atica, 1997, p.
26.
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profeta e messias, aplicados com regularidade no universo b��blico de ori-
gem judaico-crist�a. Pode-se ainda a�rmar que foi nesse contexto, mais
precisamente no do Antigo Testamento, aquando da liberta�c�ao do povo
de Israel, que o messianismo nasceu, cresceu e amadureceu. Auerbach
considera tamb�em que Tertuliano ter�a sido o primeiro a dar in��cio a uma
re�ex�ao sobre a Trindade, quest�ao a ser estudada mais adiante.

Norman Cohn5 a�rma que, j�a em plena era crist�a, em regi�oes que
passaram por um r�apido desenvolvimento econ�omico associado �a grande
expans�ao demogr�a�ca, facto que deu origem �a marginaliza�c�ao dos menos
afortunados, surgiram novas correntes messi�anicas, como o milenarismo.
Este movimento est�a relacionado com uma forma de messianismo p�os-
-b��blico, j�a des�gurado do seu sentido original e que envolveu multid�oes
acerbadas �movidas por pretensos profetas que prometiam uma era mi-
lenar de paz, de justi�ca e de felicidade�6. Tais promessas eram bem aco-
lhidas e disseminadas entre as popula�c�oes carentes, pois correspondiam
aos sonhos dos oprimidos.

�E facto assente que o messianismo, seja ele ut�opico (legitimado pelos
textos prof�eticos e pelos salmos) ou restaurativo (proje�c�ao de um pas-
sado hist�orico idealizado para constru�c�ao de um futuro promissor)7, �e
entendido como a cren�ca num salvador, o messias. Quer seja personi�-
cado por um l��der religioso, por um pol��tico ou por um cidad�ao comum, o
messias, eleito por vontade divina, cambia entre uma personagem m��tica,
presente apenas no imagin�ario humano, e uma personalidade hist�orica8.
�E dotado de qualidades superiores que transcendem as dos comuns mor-

5 Norman Cohn, Les fanatiques de l'Apocalypse, Julliard, 1962, apud Orlando
Fedeli. �Conceitua�c�ao, causas e classi�ca�c�oes das Utopias�. MONTFORT Associa�c�ao
Cultural (vers�ao eletr�onica, consultada a 17 de mar�co de 2014 em <http://www.mo
ntfort.org.br/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=utopia&lang=
bra>).

6 Jos�e Eduardo Franco, �Teologia e Utopia em Ant�onio Vieira�, in Lusitania Sacra,
2.a s�erie, 11, 1999, pp. 153-245, p. 162.

7 S. Talmon, �The Concepts of Mashiach and Messianism in Early Judaism�, in
J. H. Charlesworth, The Messiah: Developments in Early Judaism and Christianity,
Minneapolis, Fortress Press, 1992, pp. 79-115.

8 Paul Alphand�ery, Revue de l'histoire des religions, apud Maria Isaura Pereira
Queiros, O Messianismo no Brasil e no Mundo, 3.a ed., S�ao Paulo, Dominus, 1965,
pp. 8-9.
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tais9 e que o colocam entre os dois planos em que o mundo crist�ao se
con�gura: o celestial e o terrestre.

Orador carism�atico, assume a lideran�ca de um grupo de injusti�cados
e oprimidos, congregando em torno de si ��eis seguidores, pac���cos ou
combativos, com a �nalidade de �trazer a vit�oria do Bem sobre o Mal, ou
para corrigir a imperfei�c�ao do mundo, permitindo o advento do Para��so
Terrestre�10 sob a forma de instaura�c�ao de um novo modelo de orga-
niza�c�ao social popular, objetivando restabelecer a dignidade individual.
O messias tem, assim, uma rela�c�ao estreita com o que se entende, na
�epica, por her�oi, dado que dele se espera a�c�oes sobre-humanas, que ex-
trapolam o real/natural e que se inspiram no sobrenatural.

Na tradi�c�ao eslava destacam-se os santos irm�aos Cirilo e Met�odio
(s�eculo IX), proclamados co-padroeiros da Europa � pela Carta Apost�o-
lica Egregiae virtutis do Papa Jo�ao Paulo II, datada de 31 de dezembro
de 1980 � em homenagem ao trabalho mission�ario de evangeliza�c�ao, que
se evidencia na �causa da reconcilia�c�ao, da amistosa conviv�encia, do de-
senvolvimento humano e do respeito da dignidade intr��nseca de todas as
na�c�oes�11. Cirilo e Met�odio conseguiram que os povos eslavos abra�cassem
a Igreja e a tradi�c�ao crist�a. Legado de m�erito deixaram com a tradu�c�ao
dos textos da Sagrada Escritura para a l��ngua eslava, cujo uso na liturgia
obteve a aprova�c�ao do papa Jo�ao VII, no ano de 880, atrav�es da Carta
Pontif��cia Industriae tuae, o que permitiu aos povos celebrar e ouvir
os minist�erios na sua l��ngua nativa e adaptados �a sua tradi�c�ao cultu-
ral. Os santos irm�aos s�ao reconhecidos pelo seu extremo zelo apost�olico,
pela aplica�c�ao da doutrina profunda e ortodoxa, pela magnanimidade
intr�epida de suas a�c�oes, como os anunciadores dos Evangelhos e uni�ca-
dores das Igrejas antigas de Constantinopla e de Roma, assim como das
Igrejas nascentes em terras eslavas.

9 Max Weber, Ancient Judaism, apud Maria Isaura Pereira Queiros, op. cit., p.
5.

10 Maria Isaura Pereira de Queiros, op. cit., p. 5.
11 Carta Enc��clica Slavorum Apostoli do Sumo Pont���ce Jo�ao Paulo II aos Bispos,

aos Sacerdotes, �as fam��lias religiosas e a todos os ��eis crist�aos, para comemorar a
obra de evangeliza�c�ao dos santos Cirilo e Met�odio no und�ecimo centen�ario, Roma, 2
de junho de 1985.
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A tradi�c�ao ib�erica, nomeadamente portuguesa, aponta primeiramen-
te para o Sebastianismo, cren�ca no retorno do rei D. Sebasti�ao � desa-
parecido durante a batalha de Alc�acer-Quibir, o que ditou o dom��nio
espanhol em Portugal por sessenta anos �, que se encontra associada
�as profecias de Bandarra12. Este visionava um futuro afortunado para
Portugal, como o `reino universal', apologia tamb�em partilhada pelo
Padre Ant�onio Vieira13 em seus serm�oes. Vieira aponta para as as-
pira�c�oes messi�anico-milenarista do Quinto Imp�erio, delineadas a partir
da idealiza�c�ao/aspira�c�ao do futuro de um Portugal restaurado, livre da
ocupa�c�ao espanhola e com grande a�rma�c�ao mundial14. A restaura�c�ao
da independ�encia (1640) despoletou uma vaga de otimismo e paix�ao
pela p�atria, que n�ao se �cou pelo s�eculo XVII. Posteriormente, vai-se
encontrar o mesmo tipo de paix�ao nos escritos de Santo Agostinho e na
Mensagem, de Fernando Pessoa.

No Brasil, a miscigena�c�ao e a juventude do pa��s enquanto na�c�ao in-
dependente foram alguns dos fatores que n�ao permitiram a exist�encia
de uma tradi�c�ao messi�anica como a europeia. Tr�es culturas aut�onomas e
profundamente demarcadas, aliadas a uma for�ca governamental aguer-
rida, impediram uma uni�ao/comunh�ao mais antiga e s�olida entre as
ra�cas que estiveram na base da sua constru�c�ao. S�o quatro s�eculos ap�os o
Descobrimento a identidade brasileira come�cou a ser delineada, esbo�co
da forma�c�ao de uma consci�encia nacional, que apresenta vest��gios irre-
fut�aveis de um regionalismo circunscrito a um tempo espec���co comu-
mente associado a uma situa�c�ao de crise.

�E de extrema relev�ancia notar que antes da coloniza�c�ao j�a existiam
epis�odios, que por comodismo designaremos de messi�anicos, entre as
na�c�oes ind��genas. O mais not�avel �e o dos ��ndios Guarani, que ainda
hoje veem a terra como origem da vida e, como tal, deslocam-se com
frequ�encia em busca da `Terra sem Males', lugar anunciado por seus

12 Inicialmente divulgadas de boca em boca, as suas trovas, de cariz messi�anico
(com especial interesse para os judeus), foram coligidas, comentadas e publicadas em
1603, em Paris, por D. Jo�ao de Castro, sob o t��tulo Par�afrase e Concord�ancia de
Algumas Profecias de Bandarra.

13 Apologia do Quinto Imp�erio, desenvolvida em tr�es obras fundamentais: Hist�oria
do Futuro, Clavis Prophetarum e Carta Apolog�etica (escritas entre 1666 e 1669).

14 Jos�e Eduardo Franco, op. cit., pp. 153-245 e p. 154.
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ancestrais, onde, livres de dor e sofrimento encontrar�ao a imortalidade
e a facilidade perp�etua.

N�ao se pode descartar a teoria de que os movimentos messi�anico-mi-
lenaristas ocorridos no Brasil tenham ido beber na mais popular tradi�c�ao
messi�anica portuguesa15, o Sebastianismo. Suas bases s�ao muito pr�oxi-
mas. Baseiam-se no surgimento de uma �gura messi�anica nos momentos
de quase desesperan�ca para os a�itos, que funciona como um �b�alsamo
para os seus sofrimentos�16.

Tendo como palco principal a aridez do interior do nordeste � regi�ao
afetada pela extrema mis�eria decorrente de numerosos per��odos de estia-
gem e da inadimpl�encia de sucessivos governos que ainda permitem que
a popula�c�ao sofra com a opress�ao exercida pelo dom��nio dos coron�eis �,
a�c�oes de cunho social e espiritual foram postas em marcha por l��deres
religiosos, por autodenominados profetas ou beatos. Os seus seguidores,
que rogavam por leite e p�ao para os seus �lhos, por um naco de carne
e um punhado de farinha no seu prato, por um peda�co de terra para a
sua subsist�encia, eram conduzidos para um `lugar-ref�ugio' onde se pro-
curava instituir uma forma de organiza�c�ao social mais justa e, dessa
forma, restaurar a dignidade individual.

Dos cerca de dezoito movimentos que ocorreram entre 1817 e 197717,
dos quais apenas um, o da Pedra Bonita (1836), se destacou pela viol�en-
cia interna � dado que o seu l��der exigia sacrif��cios de sangue, necess�arios
para o retorno de D. Sebasti�ao �, todos os outros tiveram um cunho pa-
ci�sta. Tr�es dos casos mais �agrantes ocorreram entre o �nal do s�eculo
XIX e as primeiras d�ecadas de 1900: no nordeste, o de Canudos (1896-
-1897), liderado pelo beato Ant�onio Conselheiro, que defendia o retorno

15 H�a uma corrente que a�rma que o messianismo portugu�es remonta �a funda�c�ao
do reino, encontrando-se ligado �a lenda do milagre de Ourique (1139). Fundador
da nacionalidade portuguesa e garantia da sua legitimidade atrav�es dos s�eculos, este
mito se refere a um sonho que Dom Afonso Henriques teve na v�espera de uma batalha
contra os mouros. Nele, Cristo teria aparecido ao jovem rei assegurando-o de uma
vit�oria sobre os in��eis e revelando-lhe a miss�ao futura de Portugal, ou seja, a de um
pa��s consagrado ao estabelecimento do Imp�erio de Cristo na terra.

16 Jos�e Eduardo Franco, op. cit., p. 164.
17 Edna da Silva Polesi, Movimentos Messi�anicos na Produ�c�ao Ficcional da Se-

gunda Metade do S�eculo XX: a �gura do l��der. Disserta�c�ao de Doutoramento em
Letras. Curitiba, Universidade Federal do Paran�a, 2010.
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da monarquia, e o do Caldeir�ao (1934), inicialmente liderado pelo Pa-
dre C��cero, que defendia uma comunidade totalmente igualit�aria; no sul,
o do Contestado (1912), liderado por monges que tamb�em apoiavam a
restaura�c�ao mon�arquica. Todos, sem exce�c�ao, foram fortemente comba-
tidos pelo governo, resultando quer na chacina de seus integrantes, quer
na destrui�c�ao de suas comunidades.

Seguindo igual linha do messianismo portugu�es, encontra-se um caso
anterior, talvez primeiro, ocorrido na Amaz�onia em 1785 e descrito por
Henrique Jo�ao Wilkens no poema heroico Muhuraida, onde tra�ca um re-
trato do seu tempo, apostando numa abordagem messi�anico-milenarista
que p�oe em relevo uma arma exemplar: o discurso.

Entre a cruz e o mosquete

Tudo est�a contido e se conserva no Um, tudo se modi�ca e se
transforma por tr�es: a M�onada criou a D��ade, a D��ade produ-
ziu a Tr��ade, e a Tr��ade brilha no Universo inteiro.

Rameseum de Tebas18

Se o messianismo demorou s�eculos a despertar na sociedade brasi-
leira, o mesmo n�ao se pode dizer no plano da literatura. Prova disso �e um
texto invulgar, Muhuraida, cujo autor, militar portugu�es com forma�c�ao
jesu��tica, transfere para o papel, de forma engenhosa e in�edita, as pre-
tens�oes de aproxima�c�ao entre dois regimes vigentes, o laico e o religioso,
servindo-se, para tal, da convers�ao dos Mura. Re�exo de um per��odo
marcado pela viol�encia, o tema �e abordado num turbilh�ao de dualida-
des e irrever�encias, que privilegiam a verosimilhan�ca e o maravilhoso
crist�ao e que tornam o poema, no m��nimo, curioso.

18 Apud Aldo Lavagnini, Manual del Aprendiz, Buenos Aires, Kier, 2007, p. 90
(vers�ao eletr�onica, consultada em 17 de mar�co de 2014 em <books.google.pt/books
?isbn=9501709310>).
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Fonte de inspira�c�ao do poeta, a Luz �

que communica
A entendimento, acerto verdadeiro,
Espirito da P�az! que vivi�ca
A frouxa idea, e serve de roteiro

Muhuraida, canto 1o, estrofe 2

� tanto pode referir-se �a tend�encia cultural dominante no s�eculo XVIII,
o Iluminismo, como �a pr�atica religiosa vigente, o Cristianismo. �E este
o principal ponto contrastivo que vai marcar todo o poema. Por outras
palavras, podemos dizer que est�ao em permanente con�ito/aproxima�c�ao
duas for�cas extremas: o racionalismo e o misticismo. E �e entre a cruz e
o mosquete � s��mbolos que representam a doutrina da Igreja e a for�ca
do Estado, respetivamente � que emerge um terceiro e crucial elemento
dicot�omico: o pr�oprio ��ndio.

Pe�ca fulcral em alian�cas com os colonos, o ��ndio n�ao raras vezes cola-
borava com estrangeiros (franceses, holandeses, espanh�ois), o que punha
em risco a soberania do territ�orio conquistado e a manuten�c�ao de suas
fronteiras. Tornou-se objeto de disputa n�ao s�o pela sua m�ao-de-obra,
mas tamb�em pelo seu conhecimento da terra. Alici�a-lo era fundamental,
da�� ser ele o m�obil de sucessivas legisla�c�oes sobre a sua cust�odia, que ora
favoreciam os diretores das aldeias, ora os mission�arios.

O ��ndio �e um dos polos do caso que consideramos mais complexo
dentro do poema, dado que p�oe em causa a identidade do verdadeiro
antagonista. Quem �e o vil�ao? O ��ndio ou o branco? Na verdade, am-
bos desempenharam esse papel em �epocas distintas, num palco tamb�em
distinto. Inicialmente, tudo aponta para uma conviv�encia pac���ca:

Desse Madeira a explora�c�ao primeira,
Impedio, por ventura, o Muhura forte?
Suas Canoas vimos navegando,
Diz; f�omos, por ventura, os maltractando?

Muhuraida, canto 3o, estrofe 2

Os factos indicam que o colono/branco/portugu�es ter�a sido o pri-
meiro a assumir o papel de antagonista, pois quebrara uma promessa

www.clepul.eu



i
i

i
i

i
i

i
i

Entre a Laiciza�c�ao e o Messianismo. O imp�erio da voz 199

de descimento feita aos Mura por um mission�ario, que se comprome-
tera a conduzi-los para um aldeamento que dirigia na regi�ao. Tomando
conhecimento do acordo, um suposto mandat�ario do dito mission�ario
apresenta-se aos ��ndios e consegue lev�a-los para serem vendidos como
escravos:

Debaixo de pretextos de Amiz�ade,
Alguns mattando, outros maneat�ar�ao,
Levando-os para hum triste Captiveiro,
Sorte a mais infeliz, mal verdadeiro.

Muhuraida, canto 3o, estrofe 17

Num segundo momento, os pap�eis invertem-se. O ��ndio, atrai�coado,
liberta toda a sua revolta e transforma-se num antagonista implac�avel,
cruel:

Algumas ha Na�coens, que as mais excedem
No barbaro costume, e crueldade,
Com que o esfor�co, e valentia medem,
Repugnante �a raz�ao, �a humanidade.
Da invenenada �echa, que dispendem,
A escolha pende da voracidade,
Com que o inerme peito acomettendo,
Da vida o priv�ao, para o hir commendo.

Muhuraida, canto 1o, estrofe 10

A pr�atica do canibalismo assume propor�c�oes barb�aricas para todos
os que cruzam o caminho dessa tribo. Durante algum tempo a sua��ndole
selvagem e beligerante serviu para camu�ar a exist�encia de antigos e n�ao
menos perniciosos inimigos: os ap�ostatas. A redu�c�ao dos Mura encon-
tra assim um entrave dentro de suas pr�oprias linhas de a�c�ao. As formas
de contornar os obst�aculos �a paci�ca�c�ao dos Mura assentam em dois
princ��pios � o laico/milenar e o religioso/messi�anico � que v�ao confe-
rir uma maior grandeza �a tarefa do messias. Dessa forma, o poema de
Wilkens apresenta os ingredientes t��picos que justi�cam/atestam um
epis�odio messi�anico:
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1. A presen�ca de for�cas do mal que oprimem todo um povo (que ora
vestem a pele dos espanh�ois, ora a dos ap�ostatas, ora a do pr�oprio
Pr��ncipe das Trevas) surge refor�cada por vis�oes que vaticinam a
continuidade de tal opress�ao:

Quaes aptos Emissarios j�a prep�ara
O Principe das Tr�evas; que inspirando
Aos Barbaros, rancor; ast�ucia r�ara,
Mais que eles in�eis, fosem guiando
O pre�car�ozo passo; A m�ao arm�ada
Empr�eza a executar premedit�ada.

Muhuraida, canto 2o, estrofe 10

Em Sonhos, em Vizoens, Agouro ins�ano,
Aos descuid�ados Muhuras appar�ecem,
Ora reprezentando hum deshum�ano,
Inf�ame proceder, no qual lhe t�ecem
Os Brancos aleiv�ozos novo eng�anno.

Muhuraida, canto 6o, estrofe 9

2. A apari�c�ao de um salvador, melhor dizendo, de tr�es, que se apre-
sentam para a �ardua tarefa do confronto que se realiza entre as
for�cas da Luz (bem) e das Trevas (mal), serve de mote para a
apresenta�c�ao dos her�ois, os messias, �guras de equil��brio que con-
seguem a rendi�c�ao e paci�ca�c�ao dos b�arbaros Mura. Tal vit�oria
�e por vezes vista como um milagre, fruto da providencial inter-
ven�c�ao divina, que se manifesta por interm�edio da �gura do Anjo
humanado, outras �e atribu��da aos pressurosos esfor�cos dos agentes
do Governo, como Mathias Fernandes. Outras ainda �e entendida
como resultado da vontade dos pr�oprios Mura.

Sob o vatic��nio do tr�es

Um dia em que Deus estava a dormir
E o Esp��rito Santo andava a voar,
Ele foi �a caixa dos milagres e roubou tr�es.
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Com o primeiro fez que ningu�em soubesse que ele tinha
[fugido.

Com o segundo criou-se eternamente humano e menino.
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz

Alberto Caeiro19

N�ao �e esta, mas sim a tr��ade heroica que nos interessa de momento.
O n�umero tr�es est�a imbu��do de grande simbolismo, quer para a religi�ao
(Sant��ssima Trindade, Reis Magos. . . ), para a ci�encia (tri�angulo, tr�es
dimens�oes. . . ), para os poderes (legislativo, executivo, judici�ario; mo-
narquia, rep�ublica, ditadura), para a economia/sociedade (estrati�ca�c�ao
social alta, m�edia, baixa), sem nos esquecermos da revolucion�aria teoria
psicanal��tica defendida por Freud (consciente, inconsciente e subcons-
ciente). O tr�es est�a naturalmente associado ao ponto de equil��brio dos
extremos, pois �e ele que quebra o antagonismo hegem�onico do dois e
insere uma nova perspetiva �a quest�ao em pauta.

Tr�es parece ser o n�umero que paira sobre o Brasil: tr�es nomes (Ilha
de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Brasil), tr�es ra�cas distintas (branco,
��ndio, negro), tr�es sistemas governamentais (colonial, mon�arquico, repu-
blicano), tr�es climas preponderantes (�arido, tropical e subtropical), sem
que se perca de vista o famoso agrupamento de estrelas que forma uma li-
nha reta: as Tr�es Marias. . . As pr�oprias fronteiras do Brasil desenham-no
como um tri�angulo invertido. Mais adiante ver-se-�a como esta invers�ao se
re�ete dentro da conjuntura pol��tico-administrativa do per��odo colonial.

Como j�a foi dito, tr�es s�ao as �guras/her�ois/messias que se cruzam
na Muhuraida para conduzirem o povo oprimido para a luz. O Anjo
transformado, humanado,

Na aprencia igual, aos que est�a vendo;
Se chega mansamente, ao que encostado
Em Arco informe, aguda �echa aponta,
So mortes meditando, estr�ago aprompta.

Muhuraida, canto 2o, estrofe 11

19 O Guardador de Rebanhos, VIII, in Fernando Pessoa � Obra Po�etica, Rio de
Janeiro, Cia. Jos�e Aguilar Editora, 1972, p. 209.
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Desprevenido, o jovem Mura pensa estar a falar com um parente que
h�a muito julgava morto. Como um seu igual, o Anjo envolve-o num dis-
curso �rme e frontal, mostrando-se descontente com a sua belicosidade
e com a pregui�ca em que o encontra:

[. . . ] Vejo, que o terr�eno,
De fruttas; plantas, produ�coens inculto,
Coberto est�a de �echas; de instrumentos,
Que indic�ao todos bellicosos intentos!

Muhuraida, canto 2, estrofe 12

Chamando-o �a raz�ao, o �Mensageiro Augusto� consegue chegar ao
cora�c�ao duro do Mura, libertando-o da d�uvida e da descon�an�ca.

No amor do seu Senhor todo abraz�ado,
O Embaichador Celeste removendo
As tr�evas vai

Muhuraida, canto 2, estrofe 11

Sensibilizado, nobres sentimentos esquecidos s�ao despertados no Mu-
ra jovem e nele nasce um forte desejo de conv��vio com os brancos. Para
melhor motiv�a-lo a ir ter com os seus pares e divulgar as palavras que
mais e�cazmente pudessem convenc�e-los, o Anjo enumera as vantagens
advindas dessa uni�ao:

Tereis nos P�ovos vossos numer�ozos
Abundantes Colheitas sazon�adas;
Vereis nos Portos vossos ventaj�ozos
Comercios �orecer; e procur�adas
Ser�ao as Armas vossas; Poder�ozos
En�m sereis; Am�ados, invej�adas
Ser�ao vossas venturas; �nalmente,
Podeis felices ser eternamente.

Muhuraida, canto 3, estrofe 8

Qual de pez�ado Somno dispertando,
O Muhura se levanta arrebatt�ado;

Muhuraida, canto 3, estrofe 10
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O jovem Mura, investido de um poder divino, adquire armas pode-
rosas, s�o equiparadas �as T�abuas da Lei recebidas por Mois�es, que o ir�ao
ajudar a aplacar o esp��rito indom�avel dos Mura e persuadir a sua gente
a baixar as armas. Decidido a mostrar a luz aos seus companheiros de
rapina, discursa ao seu povo, incentivando-o a dar in��cio a uma nova
empresa:

Levantai-vos! Parentes meus am�ados!
Dispertai, de lethargo t�ao profundo!
Olhai, que para empr�eza sois cham�ados,
Que nome vos dar�a, j�a em todo o Mundo.
Temidos, atheagora, respeit�ados,
So f�omos em Dezertos; Bosque immundo.
Mas j�a o Destino quer, a nossa sorte,
Que o Mundo todo admire ao Muhura forte.

Muhuraida, canto 3, estrofe 11

O jovem Mura enfrenta, por�em, a forte oposi�c�ao de um anci�ao que
ainda guarda na mem�oria a dura trai�c�ao sofrida e que pergunta ao seu
povo:

J�a n�ao lembra o agr�avo, a falsid�ade,
Que contra nos os Brancos maquin�ar�ao?
Os Auth�ores n�ao for�ao da crueld�ade?
Elles, que aos infelices a ensin�ar�ao?

Muhuraida, canto 3, estrofe 17

Grilh�oes, Ferros, Alg�emas, Gargalheira,
A�coutes, Fomes, Dezamp�aro, e Morte,
Da ingratid�ao foi sempre a derradeira
Retribui�c�ao, que teve a nossa sorte.

Muhuraida, canto 3, estrofe 18

A d�uvida assalta o esp��rito do Mura, que questiona o interesse dos
brancos em promover a paz e valoriza os seus pr�oprios m�etodos de sub-
sist�encia:

Exp�or-nos para a posse em�m dev�emos
A mil perigos; morte; enteira ruina?
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N�ao he loucura, se isto ter podemos
Sem susto, ou contingencia repentina,

Muhuraida, canto 3, estrofe 13

O Mura jovem n�ao se deixa render pela voz da m�agoa e revolta.
Apelando para o valor da sua gente, a�rma:

Sempre ostentaes valor, em toda empr�eza
Valor se ostente nesta, com �rm�eza.

Muhuraida, canto 4, estrofe 2

E como nelle obrava for�ca-santa
De hum Deos, que sem esfor�co hia augmentando

Muhuraida, canto 3, estrofe 21

Assim, consegue ser bem sucedido, minando a resist�encia encontrada,
de tal modo que

Nos Barbaros infunde hum tal conceito,
Que a preferencia alcan�ca, co-o respeito.

Muhuraida, canto 3, estrofe 21

E para consumar a reden�c�ao dos Mura e conduzi-los aos aldeamen-
tos existentes na regi�ao, entra em cena o terceiro interveniente na a�c�ao
heroica, um dos agentes do Governo, o diretor Mathias Fernandes, que

A todos precedendo, vai primeiro
Mathias, j�a dos Muhras conhecido;
A quem por Director, e por guerreiro
Seguindo; respeit�av�ao destemido.

Muhuraida, canto 4, estrofe 8

Como Mois�es, que em tempos guiou o seu povo pelo deserto at�e a
Terra Santa, livrando-o de um penoso e injusto cativeiro, assim Mathias
Fernandes, seguindo os passos daquela �gura b��blica, conduz os Mura
pelos caminhos da paz e da comunh�ao com os brancos:
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De Mathias assim; do Muhra o peito,
Incita o Anjo, e uniforme guia;
Sendo aquelle o Moys�es ao P�ovo aceito
Do Muhra, que gost�ozo obedecia;

Muhuraida, canto 4, estrofe 17

N�ao resta d�uvida de que a participa�c�ao do Anjo �e fundamental para
desencadear o processo de paci�ca�c�ao dos Mura e que o trabalho do
jovem ��ndio junto da sua na�c�ao contribuiu para a consolida�c�ao desse
mesmo processo. Tamb�em Mathias Fernandes desenvolve uma atividade
de import�ancia equivalente, pois �e ele que, no plano terrestre, d�a con-
tinuidade �a a�c�ao celestial e �rma o acordo de paz e redu�c�ao. As a�c�oes
dos tr�es intervenientes s�ao complementares e encontram-se direcionadas
para o mesmo �m, ou seja, a convers�ao dos Mura.

Sob essa leitura, aMuhuraida apresenta tr�es personagens que, traba-
lhando em conjunto por um objetivo comum e servindo-se da prote�c�ao
divina, partilham o papel de her�oi. Fica, assim, constitu��da uma trilogia
que, �a semelhan�ca da Sant��ssima Trindade, tem no Anjo � represen-
tante do plano sobrenatural/espiritual � a luz do Esp��rito Santo; em
Mathias Fernandes, na qualidade de autoridade que det�em a for�ca e a
soberania do colonizador, e tamb�em no Mura Jovem, que se converte
e espalha a palavra de Deus entre o seu povo � dois representantes do
plano natural/terreno � as personi�ca�c�oes do Pai e do Filho, respetiva-
mente. Encontra-se, assim, na Muhuraida a comunh�ao do plano sobre-
natural/celestial, estreitamente vinculado �a Igreja e �a sua a�c�ao evange-
lizadora, com o plano humano/ terrestre, cujas ra��zes se encontram nas
aspira�c�oes racionalistas do Iluminismo.

Se, como se demonstrou, o uso da for�ca teve como resultado acender
o �odio e alimentar a guerra, s�o uma a�c�ao contr�aria poderia p�or �m �a
contenda e fazer do ��ndio o colaborador t�ao desejado pelos brancos. Esta
�e encontrada no di�alogo entre os rivais. O emprego da palavra de�ne o
princ��pio de uma nova etapa, fruto da interven�c�ao dos her�ois.

Ah! deicha estar, hum pouco, j�a oci�ozo,
Esse Valor cruel, barbaro ins�ano!
D�a-me atten�c�ao, ouvindo-me, o�ci�ozo

Muhuraida, canto 2, estrofe 13

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

206 T�ania P�ego

O uso de arma t�ao ins�olita, pautada na ast�ucia e na argumenta�c�ao,
na prud�encia, na habilidade orat�oria e diplom�atica, procedimentos pouco
comuns num cen�ario de guerra, revelam nas �guras heroicas a faceta de
um aut�entico messias:

Tu foste, que o fer�oz, barbaro peito,
Do indomito Muh�ura mitigando,
T�ao docil; t�ao contente, e satisfeito,
Fizeste a Sociedade se hir chegando.
Dos que te amando, co'o maior respeito,
A Victima nas Aras immolando,
Propiciatorio tem, no medianeiro,
P�az, Alimento; Pai, Deos verdadeiro.

Muhuraida, canto 5, estrofe 2

Os oradores n�ao pregam no vazio. Suas vozes n�ao s�ao apenas eco,
pois, tal como �No princ��pio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e
o Verbo era Deus� (Jo�ao 1:1) �E o Verbo se fez carne, e habitou entre
n�os� (Jo�ao 1:14)�20, elas est�ao assentes em algo maior, mais poderoso,
ou seja, numa �gura, cuja for�ca da f�e tudo transforma.

O Povo eleito

No �m da Idade M�edia, Portugal tinha o orgulho de ser um
pa��s pioneiro e at�e imaginava ser um povo eleito

J. V. D. Besselaar21

�E facto que o poder da f�e n�ao �e, assim, algo para ser colocado em
segundo plano dentro da narrativa da Muhuraida. Ela se sobrep�oe at�e
mesmo �a voz da experi�encia, exaltando a for�ca da religiosidade. Num
jogo entre raz�ao e emo�c�ao, passado e presente, Wilkens relata como a f�e,

20 B��blia (vers�ao eletr�onica, consultada a 22 de abril de 2014 em <www.bibliaon
line.com.br>).

21 Apud Jos�e Eduardo Franco, op. cit., p. 174.
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em Deus e no homem, penetrou no cora�c�ao dos Mura que, humanizados,
abriram o esp��rito, mostrando-se prontos para acreditarem num futuro
de paz, onde a harmonia entre brancos e ��ndios, que partilham o mesmo
territ�orio, coloca em pr�atica o aspirado projeto messi�anico.

Tamb�em �e facto que a expans�ao mar��tima colocou Portugal em con-
tato com muitos povos long��nquos que praticavam costumes invulgares.
O estranhamento da�� resultante conduziu �a convic�c�ao de que s�o o por-
tugu�es poderia livrar esses povos do pecado. Investidos da miss�ao que
os inseria no plano divino reservado a Portugal de espalhar a palavra
de Cristo22 � difundida no Brasil durante s�eculos por Anchieta, Vieira,
N�obrega e muitos outros mission�arios an�onimos que n�ao tiveram os seus
nomes inscritos nos anais �, o gentio sofreu um processo de acultura�c�ao.

Como consequ�encia, temos uma invers�ao da pir�amide social, deli-
neada no mapa geogr�a�co do Brasil, que adquire um signi�cado muito
especial, pois �xa o poder na terra, enraizando-o, tornando-o racional,
e n�ao voltado para o c�eu, que o ilumina e o torna espiritual. Sob esse
prisma, seria de todo improv�avel levantar a hip�otese de que a f�e, no
per��odo colonial, estivesse assente no racionalismo? Avan�cando nessa es-
pecula�c�ao, dir-se-ia que a f�e, enquanto instrumento de doutrina, teria
sido usada para dominar, o que faz com que o car�ater messi�anico-mi-
lenarista que envolve a reden�c�ao dos Mura (e de tantas outras tribos
e na�c�oes) perca uma grande parte da sua aura crist�a. Fica aqui essa
re�ex�ao. . .

22 Ver: Ana Maria Binet. �A heran�ca de um messianismo portugu�es: o Sebastia-
nismo brasileiro, hist�orias do passado e do presente�, Converg�encia lus��ada, n.o 29,
janeiro-junho de 2013, pp. 84-94.
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A miss�ao dos poetas polacos do

p�os-guerra � �escrever poesia depois de

Auschwitz�

Teresa Fernandes Swiatkiewicz
Centro de Literaturas e Culturas Lus�ofonas e Europeias

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

1. Introdu�c�ao

Geo�rey Hartman1 a�rma que existem cat�astrofes, tais como o Ho-
locausto, que alteram a nossa perce�c�ao do que signi�ca ser um animal
racional. De facto, a hist�oria da literatura polaca do s�eculo XX estabe-
lece cesuras que assentam em acontecimentos hist�oricos traumatizantes
e periodiza o friso cronol�ogico com denomina�c�oes como �literatura entre
guerras� (literatura miedzywojenna) e �literatura do p�os-guerra� (lite-
ratura powojenna). Seria impens�avel, por exemplo, dividir a hist�oria
da literatura portuguesa com base em ocorr�encias b�elicas. No entanto,
para a hist�oria da literatura polaca a Segunda Guerra Mundial consti-
tui um marco para aqueles que �caram conhecidos como os poetas do
p�os-guerra. Os poetas polacos do p�os-guerra, sobreviventes da guerra
e herdeiros da desilus�ao, abra�caram a miss�ao de �escrever poesia de-
pois de Auschwitz�, tal como o de�niu logo ap�os a guerra o �l�osofo

1 Geo�rey Hartman, �The Fate of Reading Once More�, in PMLA (May 1996),
1966, 111(3), pp. 383-389.
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alem�ao, Theodor Adorno2 para quem escrever poesia depois de Aus-
chwitz era b�arbaro e imposs��vel. A quest�ao colocava-se tanto a n��vel
�etico como est�etico. O problema �etico prendia-se com o ju��zo de valor
moral de que �escrever poesia era b�arbaro�, como se isto fosse um ul-
traje aos mortos e aos sobreviventes da cat�astrofe; por outro lado, o
problema est�etico prendia-se com a linguagem po�etica convencional, in-
capaz de descrever o que ocorrera durante a guerra. O repto lan�cado por
Adorno, que envolvia tanto o conte�udo como a forma da poesia, obteve
uma poderosa resposta por parte de quatro grandes poetas polacos:
Czes law Mi losz (1911-2004); Tadeusz R�o
zewicz (1921-2014); Wis lawa
Szymborska (1923-2012) e Zbigniew Herbert (1924-1998), cujos poemas
aqui citados foram por n�os traduzidos.

Tadeusz R�o
zewicz3, numa alus�ao direta e em retrospetiva a Adorno,
contraria a senten�ca deste �ultimo ao declarar a raz�ao da exist�encia do
poeta:

vou
�a rua Krupnicza
pelo caminho compro
ch�a a�c�ucar
p�ao e chouri�co
em casa espera por mim
uma tarefa:
Criar poesia depois de Auschwitz.

R�o
zewicz a�rma claramente que �escrever poesia depois de Aus-
chwitz� �e uma tarefa. A tarefa n�ao �e individual, mas coletiva, o que deve
ser inferido da refer�encia �a Rua Krupnicza em Crac�ovia, cujo n�umero
22 albergava, ap�os a guerra, o famoso edif��cio Casa dos Escritores (Dom
Literat�ow), onde moravam escritores e poetas promissores, entre eles,
R�o
zewicz e Szymborska. Mi losz, que a�� n�ao residia, era por�em, visita
frequente na referida casa.

Contextualizando a cita�c�ao de Adorno no artigo em que se encontra
inserida, percebemos que o seu autor pretendeu cunhar a ideia de que

2 Theodor Adorno, Prims, London, MIT Press (original writing in 1949 for a
festschrift), 1995, p. 34.

3 Tadeusz R�o
zewicz, Poezja, vol. II, Krak�ow, Wydawnictwo Literackie, 1988b, pp.
342-344.
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b�arbaro e imposs��vel era escrever poesia nos antigos moldes, padr�oes e
paradigmas. A poesia do p�os-guerra exigia uma nova �etica e uma nova
est�etica, ou seja, uma miss�ao que os poetas polacos do p�os-guerra cum-
priram de tal maneira que dois deles foram galardoados com o Pr�emio
Nobel d Literatura.

Tadeusz R�o
zewicz4 explica a complexidade da quest�ao no poema A
�arvore:

Eram felizes
os antigos poetas
sob a folha do carvalho
cantavam como crian�cas.
Mas a nossa �arvore
rangeu de noite
sob o peso
do corpo ultrajado.

O poeta polaco reconhece a cesura: antes de Auschwitz, os poetas,
apesar de terem comido o fruto da �arvore do conhecimento do bem e do
mal, podiam cantar como crian�cas; depois de Auschwitz, os poetas que
provaram o fruto ultrajado da �arvore-da-morte perderam a inoc�encia e
foram novamente expulsos do para��so.

O assunto que pretendemos abordar j�a foi amplamente estudado na
Pol�onia, entre outros, por Ba lcerzan5; por isso, o que trazemos de novo
para este estudo �e o confronto de quatro temas recorrentes e o di�alogo
intertextual que arquitetam a miss�ao de quatro grandes poetas do p�os-
-guerra polaco na reconstru�c�ao das formas e dos conte�udos po�eticos. S�ao
eles: a l��ngua; a salva�c�ao; o testemunho e a miss�ao do poeta.

2. A l��ngua polaca

Relativamente �as formas po�eticas, come�camos por real�car a pro-
blem�atica associada �a l��ngua polaca e �a linguagem po�etica inserida na

4 Tadeusz R�o
zewicz, Poezja, vol. I, Krak�ow, Wydawnictwo Literackie, 1988a, p.
298.

5 Edward Ba lcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Cze��s�c 1. Strategie liryczne,
2a edi�c�ao, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

212 Teresa Fernandes Swiatkiewicz

quest�ao mais lata da linguagem humana, porquanto o poeta do p�os-
-guerra, naturalmente c�etico, duvida do signi�cado das palavras, porque
n�ao reconhece nos signi�cantes os antigos signi�cados. A experi�encia da
guerra tinha demonstrado a fragilidade sem�antica das palavras. Desta
crise do signi�cado fala-nos o poema Salvo de R�o
zewicz6:

Estas s�ao palavras vazias e sin�onimas:
homem e animal
amor e �odio
inimigo e amigo
escurid�ao e luz. (. . . )
As ideias s�ao apenas palavras:
virtude e delito
verdade e mentira
beleza e fealdade
bravura e cobardia. (. . . )
Procuro um professor e um mestre
que me devolva a vis�ao a audi�c�ao e a fala
que volte a dar nomes �as coisas e �as ideias
que separe a luz das trevas.

A crise da l��ngua foi tamb�em sentida por Wis lawa Szymborska, cuja
estreia po�etica, em 14 de mar�co de 1945, no jornal Dziennik Polski, �e
marcada por um poema intitulado Procuro a palavra, no qual se l�e:

Pego em palavras correntes, roubo-as aos dicion�arios,
me�co, peso e examino �
Nenhuma delas
serve.

As mais corajosas s�ao cobardes,
as mais desprez��veis ainda s�ao sagradas,
as mais cru�eis demasiado compassivas,
as mais odiosas muito pouco obstinadas.
A nossa l��ngua est�a sem for�ca,
os seus sons despidos s�ao pobres.
Procuro com esfor�co do pensamento,
procuro a palavra �
e n�ao consigo encontr�a-la.

6 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, pp. 21-22.
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Ambos os poemas apontam para a di�culdade em escrever poesia
depois de Auschwitz n�ao s�o porque o l�exico da l��ngua parece impr�oprio
para descrever a realidade do p�os-guerra, mas tamb�em porque as pa-
lavras perderam signi�cados. O problema que os poetas colocam �e de
origem sem�antica pois est�a em causa o sentido das palavras, bem como
as rela�c�oes de sinon��mia e anton��mia. A di�culdade em utilizar a an-
tiga l��ngua polaca para escrever poesia no p�os-guerra conduz Herbert a
abordar outro tema a�m � o sil�encio do poeta.

No poema, Sobre Troia7, que descreve a destrui�c�ao da cidade grega,
numa alus�ao paralela �a destrui�c�ao de Vars�ovia, Herbert aborda a di�-
culdade do poeta em escrever o que v�e:

O poeta luta com a sua pr�opria sombra
O poeta grita como um p�assaro no deserto (. . . )
o poeta remete-se ao sil�encio (. . . )

Nos poemas, Gostaria de descrever e A voz, Herbert8 discorre sobre
a di�culdade do poeta em abordar com palavras a realidade f��sica e
psicol�ogica, circundantes:

Troco todas as met�aforas
por uma palavra
arrancada do peito como uma costela.

*

ou o mundo �e mudo
ou eu sou surdo
mas pode ser
que ambos estejamos
marcados por uma deformidade
ent�ao temos
de dar as m�aos
seguir em frente rumo a novos horizontes
as gargantas contra��das
das quais se liberta
um balbucio incompreens��vel.

7 Zbigniew Herbert, Poezje, Warszawa, Pa�nstwowy Instytut Wydawniczy, 1998,
p. 28.

8 Herbert, op. cit., 1998, pp. 86-87 e 88-89.
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Neste poema, escrito em 1957, Herbert entra em di�alogo intertex-
tual com o poema Visita de R�o
zewicz, escrito entre 1947-1948, no qual
o poeta descreve o seu encontro com uma sobrevivente de Auschwitz e
termina com a exterioriza�c�ao dos seus sentimentos: �e saio com a gar-
ganta apertada�9.

A met�afora recorrente da �garganta apertada ou contra��da�, um fa-
tor �siol�ogico, que impede a voz de se soltar, cristaliza a di�culdade
cognitiva e psicol�ogica que o poeta sente quando tenta versar sobre a
experi�encia traum�atica da guerra. A poesia de R�o
zewicz acabou por �car
conhecida entre os estudiosos polacos como �a po�etica da garganta aper-
tada� (poetyka �sci�snie�tego | zd lawionego gard la10) porque este aperto o
leva a descrever os acontecimentos da guerra e do holocausto com versos
curtos, por vezes, constitu��dos por uma s�o palavra, com frases sincopa-
das, com a redu�c�ao dos recursos lingu��sticos e estil��sticos, como se o
poeta tivesse a voz embargada.

A problem�atica da express�ao lingu��stica no p�os-guerra tamb�em �e
tema na poesia de Mi losz , que, em 1945, no emblem�atico volume po�etico
Salva�c�ao11 dedica o livro aos que n�ao sobreviveram, lan�cando os termos
da nova linguagem po�etica:

Entende esta fala simples, porque doutra me envergonho.
Juro que n�ao existe em mim a feiti�caria das palavras.
Falo contigo em sil�encio, como uma nuvem ou uma �arvore.

Anos mais tarde, em 1957, em retrospetiva, Mi losz sintetiza a nova
ess�encia da linguagem po�etica polaca no poema Introdu�c�ao a Tratado
po�etico12:

Que a l��ngua materna seja simples.
Para que todo aquele que ou�ca a palavra
Veja a macieira, o rio, a curva do caminho,
Tal como se v�e num rel�ampago de ver�ao.

9 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, p. 70.
10 W lodzimierz Macia�g, Literatura Polski Ludowej 1944-1964, Warszawa, Pa�ns-

twowy Instytut Wydawniczy, 1974, p. 223.
11 Czes law Mi losz, Poezje, Warszawa, Czytelnik, 1988, p. 37.
12 Mi losz, op. cit., 1988, p. 205.
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Retomando a ideia inicial de Adorno, conclu��mos com as palavras
do professor Zdzis law Najder que, no ensaio A poesia como obriga�c�ao,
assim interpreta a posi�c�ao dos poetas polacos:

Se os poetas polacos dos tempos da guerra, tivessem tomado co-
nhecimento dessa a�rma�c�ao (. . . ) t�e-la-iam considerado um mal-
-entendido, porque obrigar os oprimidos ao sil�encio e destruir a
sua cultura era precisamente o objetivo de ambas as ideologias to-
talit�arias. Por isso, os poetas escreveram � para contrariar e para
contestar o exterm��nio.13

A experi�encia traum�atica vivida e relatada pelos poetas polacos as-
sumiu assim novos contornos na linguagem e na forma po�etica, entre os
quais se real�cam os temas recorrentes da reconstru�c�ao da l��ngua polaca
e da linguagem po�etica, bem como as novas conven�c�oes: uma poesia
simples com palavras do quotidiano, sem a m�etrica e a rima tradicio-
nais, com um ritmo pr�oprio, o ritmo da voz embargada e da garganta
tolhida. A quest�ao est�etica estava assim minimamente resolvida; a sim-
plicidade da nova linguagem po�etica era compat��vel com o estado de
esp��rito do p�os-guerra, com o luto e a desilus�ao que era necess�ario ul-
trapassar. O ideal �etico da mod�estia de express�ao coadunava-se com a
trag�edia do mundo representado e era condi�c�ao para reinventar a poesia.
No cap��tulo da forma e da linguagem, o m�erito �e atribu��do sobretudo a
R�o
zewicz, porquanto foi ele quem criou o chamado o verso R�o
zewicziano
(wers R�o
zewiczowski), que Maria D luska chama �o novo sistema m�etrico
polaco�, reproduzido posteriormente por outros poetas14.

3. Salva�c�ao

Outro dos temas recorrentes na poesia desta ��nclita gera�c�ao de poe-
tas polacos prende-se com o leitmotiv da salva�c�ao e da sobreviv�encia.
�E curioso real�car, neste ponto, que os poetas polacos empregam as pa-
lavras �ocalenie� e �ocali�c� (salva�c�ao e salvar-se) e n�ao �prze
zycie� e

13 Zdzis law Najder, in <http://www.newsweek.pl/poezja-jako-obowiazek,45763,1
,1.html> consultado em 20-06-2014.

14 Tadeusz Drewnowski, Pr�oba scalenia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
1997, p. 84.
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�prze
zy�c� (sobreviv�encia e sobreviver), talvez porque o primeiro tem uma
conota�c�ao mais subjetiva, porventura, �etica, e faz ressoar ecos religio-
sos. Apesar de os quatro poetas serem sobreviventes da Segunda Guerra
Mundial, nascidos na d�ecada dos anos 20, com exce�c�ao de Mi losz que
nasceu em 1911, todos eles descrevem o acontecimento como salva�c�ao e
n�ao como sobreviv�encia.

R�o
zewicz15 no poema, Salvo, escreve:

Tenho vinte e quatro anos
salvei-me
conduzido ao massacre.

Herbert16, no poema, A Apolo, tal como �e frequente na sua poesia,
estabelece paralelismos entre as guerras do passado e a do presente para
concluir:

enganam-se os vatic��nios da poesia
as coisas foram de outra maneira
era outro o inc�endio do poema
era outro o inc�endio da cidade
os her�ois n�ao regressaram da expedi�c�ao
n�ao houve her�ois
salvaram-se os indignos.

Por seu lado, Milosz17 intitula o seu primeiro livro do p�os-guerra
Salva�c�ao (1945) e dedica-o aos que n�ao sobreviveram com a seguinte
dedicat�oria:

Tu, a quem eu n�ao pude salvar,
Escuta-me. (. . . )
Coloco aqui este livro para ti, meu velho,
Para que a partir de agora n�ao nos assombres mais.

Esta dedicat�oria parece deixar transparecer uma d��vida dos sobre-
viventes em rela�c�ao aos mortos, uma d��vida que exige repara�c�ao e que

15 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, pp. 21-22.
16 Herbert, op. cit., 1998, pp. 23-24.
17 Mi losz, op. cit., 1988, p. 37.
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os sobreviventes pretendem saldar com poesia. No poema, Filho da Eu-
ropa, Milosz18, em di�alogo intertextual com Herbert, exp�oe as raz�oes
que est�ao subjacentes na acusa�c�ao: �salvaram-se os indignos�:

Salv�amo-nos com ast�ucia e conhecimento.
Enviando outros para lugares mais amea�cados,
Incitando-os com exorta�c�oes �a luta,
Recuando perante a previs�ao de causa perdida.
Tendo �a escolha a nossa morte e a do amigo,
Escolhemos a dele, pensando friamente: assim seja.
Sel�amos as portinholas das c�amaras de g�as, roub�amos p�ao,
Sabendo que o dia seguinte seria pior que o anterior.

A lista de recrimina�c�oes, que Mi losz tece neste longo poema, ilustra
a problem�atica moral contida no conceito de salva�c�ao, que abrange ex-
peri�encias coletivas e pessoais, argumentos racionais e emocionais, para
se tornar um programa �etico de expia�c�ao. Entre os sobreviventes (sal-
vos, em polaco, ocaleni) paira uma consci�encia pesada. Os poetas do
p�os-guerra, descritos como ��lhos da Europa�, s�ao n�ao s�o �herdeiros de
catedrais g�oticas e sinagogas (. . . ) de Descartes e Espinosa, da palavra
¾honra¿�19, mas s�ao sobretudo legat�arios do holocausto e da degrada�c�ao
dos valores humanos e espirituais.

Se Mi losz, Herbert e R�o
zewicz experimentam a sobreviv�encia com
sentimentos de culpa, j�a Szymborska20 n�ao aventura ju��zos de valor e
aceita a vida como uma d�adiva do acaso, retirando ao homem o peso da
responsabilidade moral:

Salvaste-te porque foste o primeiro.
Salvaste-te porque foste o �ultimo.
Porque sozinho. Porque acompanhado.
Porque �a direita. Porque �a esquerda.
Porque chovia. Porque fazia sombra.

Esta perspetiva, desprovida de ju��zos de valor moral, permite a
Szymborska enveredar por um caminho po�etico diferente dos restan-
tes poetas, que investem mais na poesia do testemunho e do ajuste de

18 Mi losz, op. cit., 1988, pp. 112-116.
19 Mi losz, op. cit., 1988, p. 113.
20 Wis lawa Szymborska, Wiersze wybrane, Krak�ow, Wydawnictwo A5, 2010, p.

163.

www.lusoso�a.net



i
i

i
i

i
i

i
i

218 Teresa Fernandes Swiatkiewicz

contas com o homem, a guerra e a hist�oria, enquanto a poetisa prefere
dedicar-se a aspetos da vida do p�os-guerra.

4. O testemunho

Na biogra�a de Mi losz, Andrzej Zawada21 cita uma confer�encia pro-
ferida pelo poeta, na qual exp�oe alguns dos fatores que possibilitaram o
holocausto: �A primeira acusa�c�ao a fazer �a cultura (. . . ) �e a conserva�c�ao
de uma rede de signi�cados e s��mbolos como fachadas, atr�as das quais
se cozinhou o genoc��dio�. Por isso, a reden�c�ao dos poetas sobreviventes
passa por escrever uma poesia �salvadora�, tal como o exorta Mi losz22:

O que �e a poesia, que n�ao salva
Na�c�oes nem pessoas?

Em Tratado Po�etico, escrito em 1956, Mi losz23 exige n�ao s�o uma nova
dic�c�ao para a poesia como tamb�em uma nova miss�ao em que a est�etica
ceda lugar �a miss�ao �etica do testemunho e �a miss�ao social da literatura.
Trata-se aqui da revisita�c�ao do conceito de uma literatura empenhada,
na qual a poesia �e fundamental na sobreviv�encia e na a�rma�c�ao de
uma na�c�ao. Por se terem salvado, os poetas est�ao em d��vida para com
os mortos e a salva�c�ao obriga-os a n�ao deixar cair no esquecimento os
acontecimentos.

Mi losz d�a testemunho da destrui�c�ao de Vars�ovia e do gueto, sendo os
seus poemas mais conhecidos Em Vars�ovia e Um pobre crist�ao olha para
o gueto. Mas o poeta24, tamb�em versa sobre a devasta�c�ao espiritual que
assolou os sobreviventes que devem salvar-se a si mesmo, restaurando
os valores morais, ao mesmo tempo que reconstroem as cidades:

Vi a queda de pa��ses e a perdi�c�ao de na�c�oes.

*

E a salva�c�ao s�o est�a em ti.

21 Andrzej Zawada, Mi losz, Wroc law, Wydawnictwo Dolnoslaskie, 1998, p. 81.
22 Mi losz, op. cit., 1988, p. 37.
23 Mi losz, op. cit., 1988, pp. 205-242.
24 Mi losz, op. cit., 1988, p. 58 e p. 89.
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Dar testemunho �e a miss�ao mais premente do poeta do imediato p�os-
-guerra. R�o
zewicz �e sem d�uvida o poeta que mais consolidou a poesia
do testemunho, na qual o verbo �ver� (widzie�c) tem um papel de relevo
na concretiza�c�ao da poesia do depoimento, tal como se depreende do
poema, Salvo25:

Mata-se um homem como se mata um animal
vi:
cami�oes de pessoas desvairadas
que n�ao ser�ao salvas

(. . . )

vi:
um homem que era ao mesmo tempo
criminoso e virtuoso.

Num dos seus poemas mais conhecidos, Lamento, R�o
zewicz26 n�ao
s�o confessa mea culpa individual e coletiva, como expressa a derrota
do homem do p�os-guerra, manifesta na descon�an�ca relativamente �a
ess�encia do ser humano, �a ordem do mundo, �a exist�encia do bem:

tenho vinte anos
sou um assassino
sou um instrumento
t�ao cego como uma espada
nas m�aos de um carrasco
matei um homem
e com os dedos vermelhos
afaguei os seios brancos de uma mulher.

Deformado n�ao vi
nem o c�eu nem a rosa
o p�assaro o ninho a �arvore
s�ao Francisco
Aquiles e Heitor.

Tanto R�o
zewicz como Herbert fomentam o tema recorrente da �de-
forma�c�ao humana� como consequ�encia da guerra. Herbert considera que

25 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, p. 21.
26 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, p. 10.
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os sobreviventes est�ao �marcados por uma deformidade� (napietnowani
kalectwem) enquanto R�o
zewicz emprega a no�c�ao de �deformado� (oka-
leczony) para se autocaracterizar.

Estes poemas ilustram a miss�ao da poesia de R�o
zewicz � dar teste-
munho, abalar o leitor moralmente, evidenciar a trag�edia do homem do
p�os-guerra, protestar contra o mal e a indiferen�ca porque a salva�c�ao n�ao
�e apenas sobreviv�encia, mas signi�ca ainda o dever moral de confessar
a culpa.

Herbert dedica um conjunto de poemas a testemunhos da guerra e
da salva�c�ao porque, tal como relata no poema, Relat�orio de uma cidade
sob cerco, �lhe foi atribu��do por gra�ca o papel menor do cronista�27. E,
na qualidade de cronista, relata o que testemunhou num poema, cujo
t��tulo fala por si, O que vi28:

Vi profetas a puxar as barbas posti�cas
vi impostores a entrar para a seita dos �agelantes
criminosos disfar�cados com pele de cordeiro (. . . )
vi vi
vi um homem sendo torturado (. . . )
vi toda a nudez
toda a humilha�c�ao.

Outro testemunho importante pode ser lido no poema, Chuva29, que
versa sobre o efeito psicol�ogico da guerra:

Quando o meu irm�ao mais velho
regressou da guerra
tinha na testa uma estrelinha de prata
e sob a estrelinha
um abismo (. . . )
vimo-lo
empalidecer
perder os sentidos
transformar-se aos poucos numa est�atua.

27 Herbert, op. cit., 1998, p. 521.
28 Herbert, op. cit., 1998, p. 437.
29 Herbert, op. cit., 1998, pp. 116-117.
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Como se depreende, o testemunho n�ao incide apenas sobre factos
vistos e observados, mas versa tamb�em sobre o estado de esp��rito dos
sobreviventes e sobre a sua devasta�c�ao psicol�ogica e moral.

Comparando os quatro poetas, constata-se que Szymborska �e quem
dedica menos poemas �a guerra, n�ao porque n�ao vivencie o problema,
mas porque considera que n�ao seria capaz de escrever poemas t�ao ex-
pressivos como os de Mi losz, Herbert e R�o
zewicz30. No entanto, a ex-
peri�encia traum�atica da guerra �e o alicerce do seu edif��cio po�etico. Ainda
assim, destacam-se dois poemas que d�ao testemunho direto da guerra:
Ainda31, que descreve o transporte dos judeus para Auschwitz, e Campo
da fome de Jas lo32 que tenta contabilizar o n�umero de mortos no campo
de concentra�c�ao de Jas lo. Ambos se inserem na corrente da poesia do
testemunho:

Escreve-o. Escreve. Com tinta normal
em papel normal: n�ao lhes deram de comer,
morreram todos de fome. Todos? Quantos?
(. . . ) Escreve: n�ao sei.
A hist�oria arredonda os esqueletos ao zero.

A poesia do testemunho, fazendo uso particular do verbo �ver�, apro-
xima-se formalmente dos depoimentos prestados em tribunal33. Pre-
tende n�ao s�o acusar como reconhecer a culpa; n�ao deixar cair no es-
quecimento as atrocidades, mas tamb�em aprender a viver com elas na
mem�oria e na consci�encia.

5. A miss�ao

�E na poesia de R�o
zewicz que o trauma da guerra est�a presente mais
ami�ude, n�ao s�o nos poemas do imediato p�os-guerra mas tamb�em ao
longo da sua obra po�etica e dramat�urgica34. O poeta transmite o drama

30 Anna Bikont e Joanna Szczesna, Pamia�tkowe rupiecie, przyjaciele i sny, Wars-
zawa, Pruszy�nski I S-ka, 1997, p. 83.

31 Szymborska, op. cit., 2010, p. 47.
32 Szymborska, op. cit., 2010, pp. 80-81.
33 Ba lcerzan, op. cit., 1984, p. 79.
34 Macia�g, op. cit., 1974, p. 233.
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da desumanidade, descreve a desilus�ao e a descren�ca nos valores morais
e religiosos. No poema, Lamento, R�o
zewicz35 versa sobre o drama do
homem do p�os-guerra, estropiado e deserdado, que perdeu a sua pr�opria
humanidade e a f�e nos princ��pios crist�aos:

N�ao acredito na transforma�c�ao da �agua em vinho
n�ao acredito no perd�ao dos pecados
n�ao acredito na ressurrei�c�ao do corpo.

R�o
zewicz preocupou-se mais com a transmiss�ao do conte�udo do que
com a forma, dando primazia ao mundo representado em detrimento
da representa�c�ao. Por isso, �cou conhecido como o poeta da �garganta
apertada�. O pr�oprio poeta avalia assim a sua obra no ensaio intitulado
�As fontes36:

Para mim a cria�c�ao po�etica era a�c�ao, n�ao era escrever belos poe-
mas. N�ao era escrever versos, mas factos. (. . . ) Por isso, (. . . )
nunca me interessaram as chamadas escolas po�eticas nem as suas
feiras e regateios sobre versi�ca�c�ao e met�afora. . . (. . . ) N�ao quer
isto dizer que, entre as minhas composi�c�oes, n�ao haja poemas que
proporcionem ao recetor �viv�encias est�eticas�.

Szymborska37 avalia o important��ssimo papel da poesia de R�o
zewicz
do seguinte modo:

N�ao consigo sequer imaginar como seria a poesia polaca do p�os-
-guerra sem os poemas de Tadeusz R�o
zewicz. Todos n�os �camos a
dever-lhe algo, embora nem todos sejamos capazes de o reconhe-
cer.

Por seu lado, em di�alogo intertextual com Herbert sobre o poeta que
se remete ao sil�encio, Milosz38 dedica a R�o
zewicz um poema intitulado
A Tadeusz R�o
zewicz, poeta, no qual a�rma:

35 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, p. 9.
36 Tadeusz R�o
zewicz, �Do �zr�ode l� in Proza 3. Utwory zebrane, Wroc law, 2004, p.

146.
37 In <http://www.sfora.pl/polska/Zmarl-Tadeusz-Rozewicz-Slynny-poeta-mial-

93-lata-a67037>, consultado a 24-04-2014.
38 Mi losz, op. cit., 1988, p. 153.

www.clepul.eu



i
i

i
i

i
i

i
i

A miss�ao dos poetas polacos do p�os-guerra � �escrever poesia

depois de Auschwitz� 223

Feliz �e a na�c�ao que tem um poeta
e na adversidade n�ao se remete ao sil�encio.

Stanis law Grochowiak refere-se a R�o
zewicz em termos ainda mais
elogiosos: �Depois da guerra a Pol�onia foi atravessada por um cometa
de poesia. A cabe�ca era R�o
zewicz; os restantes eram a cauda�39. R�o
ze-
wicz40, qual F�enix, renasceu das cinzas da Segunda Guerra tal como o
reconhece no poema A meio da vida:

Depois do �m do mundo
depois da minha morte
dei comigo a meio da vida
criando-me a mim pr�oprio,
construindo a vida
as pessoas os animais as paisagens

Por tudo isto, os defensores da obra de R�o
zewicz consideram que
tamb�em ele teria merecido o pr�emio Nobel.

Por seu lado, Herbert, que tamb�em conta com um grande n�umero
de apoiantes desiludidos porque o poeta n�ao recebeu o pr�emio Nobel,
�e para Milosz41 o poeta mais e�caz na express�ao da experi�encia das
�ultimas d�ecadas: �o poeta da ironia hist�orica porque alcan�ca uma esp�ecie
de equil��brio ao dotar os padr�oes civilizacionais com signi�cados, em vez
de exibir todos os seus horrores�.

O equil��brio, de que fala Milosz, �e sem d�uvida obtido atrav�es de
uma estrat�egia l��rica que Herbert emprega desde a publica�c�ao do pri-
meiro volume de poesia. Trata-se do recurso a motivos e �guras tanto
da antiguidade cl�assica como da B��blia e do Cristianismo para se refe-
rir �a realidade contempor�anea, comparar a sua experi�encia da guerra
com a dos outros e apurar a responsabilidade pelo estado da consci�encia
humana. Revisitando o passado, o poeta fala do presente e demonstra
que a hist�oria se repete, que os mitos encerram verdades e sabedoria,
enquanto as �guras hist�oricas s�ao paradigm�aticas. Perguntamos ent�ao:

39 In <http://weekend.pb.pl/3654967,46736,tadeusz-rozewicz-nie-zyje>, consulta-
do a 28-04-2014

40 R�o
zewicz, op. cit., 1988a, p. 404.
41 Czes law Mi losz, Post-War Polish Poetry, London, Penguin Books, 1970, p. 97.
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que li�c�ao tira Herbert da Hist�oria? Que o homem n�ao aprende as li�c�oes
da Hist�oria. A destrui�c�ao de Troia �e equipar�avel �a de Constantinopla e
�a de Vars�ovia. Se o trof�eu de guerra de Teseu �e a cabe�ca do Minotauro,
a dos Turcos �e a de Constantino Dragas e a de Hitler a dos Judeus.
A hist�oria da humanidade �e portanto um c��rculo vicioso, onde o mal
reaparece ciclicamente. Rafa l Siemko42, que era amigo do poeta, relata
que

Herbert concebia a poesia como uma obriga�c�ao perante os outros.
(. . . ). Esta obriga�c�ao era tanto um princ��pio formal como um ideal
de �delidade e honra (. . . ) [por isso,] na sua obra surge o postulado
da reconstru�c�ao de um sistema �etico, no qual se estabele�ca de
uma vez por todas a fronteira intranspon��vel entre o bem e o mal,
no qual n�ao haja lugar para zonas cinzentas interm�edias entre
estes dois valores extremos. Herbert postula ainda a rejei�c�ao do
relativismo moral.

Consciente da trai�c�ao dos valores humanos e crist�aos, empenhado na
reconstru�c�ao de um sistema �etico consistente, Herbert acabou por �car
conhecido como poeta moralista43.

Por seu lado, Milosz, que inicialmente preconizou uma poesia sim-
ples de salva�c�ao, rapidamente se embrenhou numa poesia intelectual de
exame de consci�encia e ajuste de contas com o homem e a sua hist�oria.
Faz uma an�alise da cultura europeia e das particularidades que possibili-
taram a expans�ao das ideologias totalit�arias, o nazismo e o comunismo.
E f�e-lo em v�arios g�eneros liter�arios: poesia, prosa e ensaio, o que lhe
valeu o pr�emio Nobel com a seguinte justi�ca�c�ao: �por ter expressado
com uma clarivid�encia descomprometida a condi�c�ao humana exposta a
um mundo onde grassam graves con�itos�44. Milosz pratica uma poe-
sia que abarca aspetos �eticos e est�eticos, hist�oricos e pol��ticos, pag�aos
e religiosos. A sua obra a�gura-se como um di�alogo permanente com a

42 In <http://www.noircafe.pl/zbigniew-herbert-ksiaze-poetow/>, consultado a
17-04-2014.

43 Ryszard Matuszewski, Polska Literatura Wsp�o lczesna, Warszawa, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1982, p. 277.

44 In <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/genres.html>, consul-
tado a 10-5-2014.
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consci�encia coletiva e a sua voz surge em diferentes registos: l��rico, nar-
rativo, confessional, acusat�orio, sarc�astico, ir�onico e parab�olico. Pela sua
polival�encia tem�atica e versatilidade formal e por ter traduzido a poesia
de R�o
zewicz, Herbert e Szymborska para ingl�es, mereceu sem d�uvida o
pr�emio Nobel.

Contrariamente a R�o
zewicz, Herbert e Mi losz, Szymborska n�ao ajus-
tou contas com a hist�oria e os homens; aceitou a conting�encia de ser
sobrevivente de uma guerra e herdeira de Auschwitz. Tamb�em n�ao aven-
turou ju��zos de valor, tomando a vida e a sobreviv�encia como uma
d�adiva do acaso e retirando ao homem o peso da responsabilidade mo-
ral. Tamb�em n�ao procurou dar resposta �a origem do mal, nem insistiu
na sua explica�c�ao hist�orica ou �los�o�ca, porque, como diz, �Em maio,
no ano de quarenta e cinco, / (. . . ) despedi-me do �odio�45.

Esta despedida permitiu que a poetisa pudesse partir para a cria�c�ao
do seu universo po�etico, no qual, como diz: �invento o mundo, segunda
edi�c�ao, / segunda edi�c�ao corrigida�46. No mundo, que constr�oi e repre-
senta, Szymborska47 declara a sua solidariedade para com a condi�c�ao
humana: �s�o erra quem est�a vivo�. Desta compreens�ao condescendente
nasce uma poesia c�etica, mas bem-humorada. A vis�ao do mundo na
poesia de Szymborska constr�oi-se, tal como reza a declara�c�ao da Acade-
mia Real Sueca48, �com uma precis�ao ir�onica, que permite ao contexto
biol�ogico e hist�orico manifestar-se em fragmentos da realidade humana�.
Ciente da impossibilidade de construir uma vis�ao do mundo segura e de-
�nitiva, a poetisa apresenta vis�oes fragmentadas de um mundo, em cuja
estrutura, complexa e contradit�oria, se re�etem tanto a crise de legi-
tima�c�ao pr�opria da �epoca como os con�itos interiores que dividem o ho-
mem. Em di�alogo intertextual com R�o
zewicz, Szymborska49 contrap�oe
as suas raz�oes sob a forma de paradoxos:

Acredito na carreira destro�cada,

45 In <http://www.poema.art.pl/site/itm_1529_z_korei.html>, consultado a 10-
-5-2014.

46 Szymborska, op. cit., 2010, p. 58.
47 Szymborska, op. cit., 2010, p. 98.
48 In <http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1996/index.html>,

consultado a 10-05-2014.
49 Szymborska, op. cit., 2010, p. 178.
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Acredito no trabalho de muitos anos desperdi�cado.
Acredito no segredo levado para a cova.

Apesar da descren�ca e do ceticismo, herdados da experi�encia da guer-
ra, a poesia de Szymborska evita imagens tr�agicas da vida, preferindo
versar sobre pedacinhos de mundo aparentemente insigni�cantes: uma
menina a coser um bot�ao, um escaravelho morto na estrada, uma ida a
um funeral, uma fotogra�a, uma pedra. Este �e o modo como a poesia
de Szymborska lida com as experi�encias negativas: o trauma da guerra,
a conting�encia de viver num pa��s comunista, a crise existencial da se-
gunda metade do s�eculo XX e ainda as antinomias inerentes �a condi�c�ao
humana. Por isso, �guras de contradi�c�ao percorrem a sua obra po�etica
em busca de um meio-termo: �N�ao faltam esplendores a este horroroso
mundo�50 e �Fasc��nio e desespero / s�ao os meus sinais particulares�51.

Entre horrores e esplendores, Allegro ma non troppo52 �e a atitude
existencial preconizada por Szymborska, �e tamb�em a conven�c�ao po�etica
poss��vel aos sobreviventes da guerra e do holocausto. Allegro ma non
troppo consagra a doutrina da medida justa, aquela que nos resguarda
tanto dos abismos fatais como das euforias extremas. Esta �e a sabedoria
de vida com a qual Szymborska brinda o leitor, �o seu saque de guerra�53.
Esta �e a literatura poss��vel depois de Auschwitz: �uma literatura sem
ilus�oes�54.

Milosz, R�o
zewicz e Herbert s�ao considerados poetas moralistas ou
moralizantes porque as quest�oes �eticas s�ao expostas explicitamente nas
suas obras. Szymborska, pelo contr�ario, pode ser considerada uma poe-
tisa ir�onica ou ironizante porque se distancia dos acontecimentos trau-
m�aticos para construir a poesia daqueles que foram expulsos do para��so
e j�a s�o podem viver allegro ma non troppo.

50 Szymborska, op. cit., 2010, p. 291.
51 Szymborska, op. cit., 2010, p. 273.
52 Szymborska, op. cit., 2010, p. 189.
53 Szymborska, op. cit., 2010, p. 7.
54 No folhetim Leituras facultativas, Szymborska escreve sobre Alekander Gie-

rymski que �criou uma arte sem a ajuda de ilus�oes� e que �este g�enero n�ao �e o �unico,
mas se pensarmos bem �e talvez o mais dif��cil de cultivar�, citado por: <http://www
.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_szymborska_wislawa>, consultado a 10-5-2014.
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Comparativamente e citando Lam55, dir-se-�a que Mi losz recebeu
o Pr�emio Nobel pela derrota ao demonstrar que o homem, sujeito a
press�oes ideol�ogicas e ao medo, �e incapaz de defender os seus valores
e acaba por ceder, pactuando com o mal. Infelizmente, os recentes ge-
noc��dios da antiga Jugosl�avia e na S��ria d�ao raz�ao ao poeta. Em con-
trapartida, Szymborska recebeu o pr�emio pela vit�oria porque, apesar
de reconhecer que o homem vive num mundo horroroso, n�ao deixou de
cantar os encantos, pelos quais vale a pena viver.

6. Conclus�oes

Mi losz, R�o
zewicz, Herbert e Szymborska sentiram que a guerra e
o holocausto n�ao podiam ser descritos nos moldes das antigas formas
liter�arias e que a poesia do p�os-guerra teria de recriar este g�enero li-
ter�ario, come�cando por submeter a est�etica �a �etica. Constat�amos nos
exemplos selecionados a recorr�encia dos conte�udos, o di�alogo intertex-
tual, o cruzamento lexical, bem como o comedimento formal. Os quatro
poetas enriqueceram a poesia polaca e a poesia do mundo; encontram-se
traduzidos para dezenas de l��nguas e certamente ser�ao sempre retradu-
zidos, entre outras, por duas raz�oes: �etica e est�etica. �Etica porque a pro-
blem�atica sobre a qual versam �e universal � a atua�c�ao do ser humano
em circunst�ancias adversas; est�etica, porque as novas formas po�eticas
criadas s�ao amigas do leitor e do tradutor, tal como Milosz o resumiu
em Ars Po�etica56:

uma forma mais ampla,
que n�ao �e nem poesia nem prosa em demasia
e permite a compreens�ao, sem expor ningu�em,
nem autor nem leitor, a grandes tormentos.

A atribui�c�ao de dois pr�emios Nobel �a poesia polaca num per��odo
de dezasseis anos e as candidaturas renovadas de R�o
zewicz e Herbert
s�ao o reconhecimento da criatividade e da originalidade de uma na�c�ao

55 Andrzej Lam, Lupus in fabula, Krak�ow, Wydawnictwo Literackie, 1988, pp.
360-368.

56 Mi losz, op. cit., 1988, p. 337.
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que n�ao precisou de importar modelos liter�arios para se impor na poesia
europeia, cumprindo exemplarmente a miss�ao do poeta do p�os-guerra
que era, precisamente, �escrever poesia depois de Auschwitz�.
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