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Introducao
Interfaces da busca da missao e os
caminhos ao messianismo no contexto
iberico e eslavo
No seu livro Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism
and After, dedicado as representacoes do messianismo e suas implicacoes
na cultura russa e sovietica, Peter J. S. Duncan dene o messianismo
como uma proposta ou uma crenca em que um grupo ter
a sido, de
algum modo, escolhido para um proposito. Intimamente associado a
esta ideia e a visao de que o sofrimento suportado pelo grupo conduzira,
de alguma forma, para a redencao do proprio grupo e, possivelmente, de
toda a humanidade1 . Partindo desta denic
ao o presente livro procura
oferecer aos leitores abordagens abrangentes e interdisciplinares acerca
do messianismo, sobre o caracter e a dimensoes destes prop
ositos, tanto
dos grupos, como dos indivduos, e de que forma denem e determinam
os seus percursos colectivos (nacionais) e individuais, apresentando as
condicoes que, no caminho pela busca de uma missao, podiam ou n
ao
liderar as atitudes e os projetos messianicos.
1
Ver. Peter J. S. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism 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 suering endured by the group will lead somehow to the redemption
of the group itself and possibly of all humanity. (traduc
ao de Beata Cieszynska).
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Procurar dimensoes ibericas e eslavas dos estudos sobre a missao e
o messianismo e seus objetos, signica tentar responder uma vez mais a
urgencia da Europa contemporanea de aproximar os seus pontos opostos
atraves da construcao de pontes enquadrada na area disciplinar Estudos Ibero-eslavos. Trata-se de iniciativas que em Portugal, no resto
da Europa e mundialmente, tem sido promovidas, sobretudo desde os
incios do seculo XXI, por um conjunto de instituicoes impulsionadas a
partir do CLEPUL5, Grupo de investigacao direcionado para o estudo
da Interculturalidade Ibero-eslava do Centro de Literaturas e Culturas Lusofonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
O CLEPUL5, entre outros objetivos, anela desenvolver esta disciplina em colaborac
ao com uma vasta rede de investigadores e em parceria com v
arias instituicoes nacionais e internacionais, estando entre elas
a Associacao Internacional de Estudos Ibero-Eslavos  CompaRes e a
Comissao para os Estudos Comparatistas Ibero-eslavos do Comite Internacional dos Eslavistas  CISCR-ICS. A caminho da mencionada aproximacao ibero-eslava o CLEPUL5 promove debates, conferencias e congressos, tendo como atividade central a anual Semana de Intercambio
Cultural Ibero-Eslavo na Universidade de Lisboa, com o evento principal de conferencias internacionais da serie: Culturas ibericas e eslavas
em Intercambio e comparacao.
Ao longo destas iniciativas, este conjunto de instituicoes inspira inovacao metodol
ogica e pratica, e busca especicidades da area desenvolvida em duas series editoriais: a primeira, Biblioteca Ibero-Eslava em
portugues, que se dirige ao p
ublico lus
ofono, seguindo varias linhas de
interesse: estudos, manuais, traducoes diretas das literaturas eslavas, antologias tematicas, etc. A segunda, dirigida ao p
ublico internacional, e
uma colecao em ingles intitulada Iberian-Slavonic Library. Os volumes
desta u
ltima colecao re
unem artigos cientcos de autores de renome
na comunidade academica nacional e internacional, e incluem propostas
de desenvolvimento de metodos de avaliacao e de aplicacao da teoria
e praticas na area de Estudos Ibero-eslavos, e particularmente na sua
vertente luso-eslava. Nesta linha, situa-se, igualmente, o anuario 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 missao e o messianismo, tanto na perspetiva religiosa, como poltica e socio-cultural3 . Estes textos resultam
de uma seleta das propostas metodol
ogicas do debate sobre os caminhos
que as referidas culturas ibericas e eslavas percorrem na busca da sua
missao individual e coletiva e nos modos de estas lidarem com os messianismos. Um importante passo neste debate ibero-eslavo promovido pelo
CLEPUL 5, CompaRes e CISCR_ICS foi a 8a Conferencia Internacional da mencionada serie anual, que decorreu entre os dias 13 e 15 de
maio de 2014, dedicada as interrogac
oes sobre os caminhos Da Miss
ao
ao Messianismo(?) . Nesta conferencia internacional apresentaram-se
diversicadas abordagens no ambito iberico e eslavo sobre a miss
ao e
o messianismo, promovendo-se um debate intercultural atraves da sua
contextualizacao historica, conceptual e iconograca, ate a contemporaneidade, assente essencialmente em metodologias cruzadas.
O ensaio de abertura e do crtico Miguel Real que retoma, de maneira los
oca, didatica e concisa, a relac
ao do messianismo e do mito
portugues do sebastianismo, esmiucando as correspondencias hist
oricas
em volta deste mito nacional, com uma nova proposta metodologica da
alucinacao como a verdade mental, sendo diferenciada da ilusao4 .
Por seu turno, Aldinida Medeiros tambem analisa outra narrativa
com as conotac
oes sebastianistas, agora do contexto brasileiro, o Ro2
IberoSlavica, A Yearbook of CompaRes, CLEPUL5 and CISCR-ICS , Redactor-in-Chief Cieszynska, Beata Elzbieta
3
Ve-se, por exemplo, os v
arios estudos nas seguintes monograas: Jose Eduardo Franco, Teresa Pinheiro e Beata Cieszynska (Eds.), Europa de Leste e Portugal:
Realidades, Relac
oes e Representacoes, Lisboa, Esfera do Caos, 2010; Teresa Pinheiro, Beata Cieszynska, Jose Eduardo Franco (Eds.), Peripheral Identities. Iberia
and Eastern Europe between the dictatorial past and the European Present, Glasgow-Lisbon-Warsaw, Pearlbboks, 2011; Beata Cieszynska, Ideas of Europe between Sebastianism and Sarmatism: A Comparative Perspective in Teresa
Pinheiro, Beata Cieszynska, Jose 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, Publicac
oes D. Quixote, 2014.

www.lusosoa.net
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mance da Pedra do reino e o prncipe do sangue do vai-e-volta, obra
essa que retoma varios aspectos do mundo iberico medieval, apontando
o vies da tematica sebastianista.
Ana Lusa Vilela trata da miragem ideologica da cat
astrofe redentora
na narrativa A Cat
astrofe de Eca de Queiros, compreendendo que a
orientacao ideologica de tal narrativa  entre o mtico, o parodstico e o
literario  parece ter foros de anti-messianismo.
Ja, Anamarija Marinovic salienta o papel e a miss
ao da Servia na Primeira Guerra Mundial, reetindo sobre a identidade nacional e as representacoes dos servios no mundo. Importa sublinhar, que a autora, sendo
uma servia de origem, apresenta esforcos para mostrar, para alem do
seu ponto de vista denitivamente armativo, uma revisao das analises
historicas deste assunto controverso.
Tambem do contexto eslavo Anna Kalewska vai descrever o perl
e acoes de Edith Stein, losofa judia, pedagoga crista, religiosa, martir
no holocausto em Auschwitz, canonizada por Joao Paulo II em Roma a
11 de outubro de 1998. Comprometida a busca da Verdade, esta pensadora percorreu um longo caminho espiritual do judasmo, passando pelo
atesmo, ate a fenomenologia e ao cristianismo carmelitano, partilhando
por um lado o destino de mulheres no mundo universitario do seu tempo,
e por outro, o destino do seu povo judio  o martrio.
Gabriel Borowski, por outro lado, vai explorar a reex
ao tradutoria
de Walter Benjamin no pensamento teorico do losofo brasileiro Haroldo
de Campos. Ao mostrar o processo de transicao do messianismo tradutorio a missao tradutol
ogica, atraves de uma leitura de textos crticos
ilustrativos para a formacao do paradigma transcriativo, o autor usa
como termo operativo o conceito de desbabelizar Babel.
Ja Isabel Lousada e Ana J
udice Rosa abordam o intuito messianico
do Di
ario de Anne Frank, discussao feita a partir de teorias sobre a
escrita autobigraca, repensando, a partir deste tragico acontecimento
historico na vida de Anne, a construcao de um futuro mais humanizado.
Martinho Soares, numa interessante abordagem luso-polaca, analisa
O Sermao do Beato Estanislau Kostka, da autoria do Padre Antonio
Vieira, demonstrando que este serm
ao exalta uma misticacao messianica e profetica de uma gura historica, S. Estanislau Kostka, patrono da
Polonia e o primeiro santo jesuta, gura essa apresentada por Vieiwww.clepul.eu
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ra como o defensor messianico da Polonia e do Cristianismo. A interpretacao de Vieira surge no contexto, pertinente para a Europa de entao,
da grande vitoria sobre os Otomanos de Chocim (1673) e a eleicao do
vitorioso Joao III Sobieski ao trono polaco.
Segue-se um ensaio do Padre Nelio Pita, que de maneira minuciosa
constroi o perl de Etty Hillesum, jovem judia de descendencia russa,
atraves da leitura do seu diario. A analise contextualizada das comoventes auto-analises desta sonhadora do tempo do holocausto na Holanda,
torna-se num testemunho inedito de um indivduo sensvel em busca da
espiritualidade na realidade u
ltima da catastrofe coletiva.
Paulo Guerreiro aborda a gura do navegador Cristovao de Mendonca, a quem se atribui a descoberta da Australia, repensando a missao
portuguesa ultramarina.
Rui Rego tambem vai trabalhar com outra gura do cenario portugues, Agostinho da Silva, buscando aproximar a miss
ao e o messianismo como constituintes, nas consideracoes de Agostinho da Silva, para
uma proposta de reexao existencial, isto e, um certo modo de pensar
o mundo no qual a prioridade e o da realizacao da liberdade.
Tania Pego traca, no seu ensaio sobre a gura Joao Henrique Wilkens, militar portugues a prestar servico na regiao onde se desenrolou
a acao, e da sua obra, o poema heroico-religioso Muhuraida, um retrato desse tempo, quando as forcas laicas e as religiosas disputavam a
custodia dos ndios.
Por m, numa abordagem bastante interessante, Teresa Fernandes
Swiatkiewicz reete qual seria a missao dos poetas polacos do pos-guerra, Czeslaw Milosz, Tadeusz Rozewicz, Zbigniew Herbert e Wislawa
Szymborska. Estes sobreviventes da catastrofe e herdeiros da desilusao
abracam a missao de escrever poesia depois de Auschwitz (Theodore
Adorno).
Em suma, os textos aqui reunidos, representando alguns exemplos
dos mundos iberico e ibero-americano, bem como dos pases e culturas
eslavas, dao-nos uma amostra de tao profcuo pode ser o debate em
torno destes conceitos de missao e messianismo.

www.lusosoa.net
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Ao reunir estes textos os editores deste volume da Serie Biblioteca
Ibero-Eslava acreditam oferecer aos leitores uma estimulante monograa
na area do comparativismo ibero-eslavo.

Fabio Mario da Silva
Beata Cieszynska

www.clepul.eu
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O Sebastianismo 
O Messianismo Portugues
Miguel Real

Centro de Literaturas e Culturas Lusofonas e Europeias da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

A alucinacao e o operador natural da evidencia (Fernando Gil, Tratado da Evidencia, 1996), o que signica que, por um acto da alucinacao
mental, o sentido da narrativa sebastianista se torna verdadeiro em todas as circunstancias, mesmo quando o real concreto, historico, factual e
sensvel lhe resiste, negando-o conjunturalmente. A alucinacao e a postulacao de uma posicao de existencia evidente por si propria, sem se
ter constitudo como objecto da intuicao sensvel, como se a consciencia
divisasse algo de um modo solido, verdadeiro (a olhos e mentes alheias,
nao existente ou nao verdadeiro).
Neste sentido, a alucinac
ao, diferentemente da ilus
ao, na qual persistem d
uvidas relativas a posicao de existencia, estatui-se como motor da
profecia e fundamento categorico da crenca nao provada e nao experimentada pela intuicao sensvel. O mito sebastianista, como tentaremos
demonstrar, reside num processo alucinat
orio da consciencia de alguns
portugueses (posteriormente elevado a parte integrante da historia colectiva de Portugal), sobretudo dos seus principais criadores e seguidores no
seculo XVII [nomeadamente, D. Joao de Castro (neto), frei Sebastiao de
Paiva e padre Antonio Vieira], face a condicoes sociais e polticas totalmente adversas (decapitacao da quase totalidade da nobreza; morte ou
desaparecimento do rei; perda da independencia; humilhac
ao patriotica
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pela passagem do Imperio para maos castelhanas), reunindo ou cruzando
tres mitos pre-existentes  o mito celta do rei Artur; o mito milenarista
cristao do abade Joaquim de Fiori e os mitos d'O Encoberto e do Quinto
Imperio registados nas Trovas de Bandarra.
O mito sebastianista, como processo alucinatorio, instaurador de
uma verdade auto-referente, base da narrativa mtica sobre el-rei D. Sebastiao, opera a suspens
ao do tempo historico cronologico, ou desqualica-o ontologicamente como tempo fraco ou de decadencia (o real sensvel
dado a percepcao e a compreensao da razao), substituindo-o por um
tempo mtico, meta e trans-hist
orico, que a todo o momento pode ritualmente ser activado, simbolizado na inscricao acronica com que Fernando
 a Hora!.
Pessoa encerra o livro Mensagem:  E
Porem, como alucinacao mental e, posteriormente, como narrativa
mtica, o sebastianismo nao corresponde a uma total falsidade, como
pensava Ant
onio Sergio. De outro modo, estatui-se como uma criacao
colectiva, onrica (sonho diurno, imaginal, no dizer de Jose Marinho),
delirante, enquanto resultado de uma alucinacao inicial, correspondente
a um profundo mal-estar dos portugueses que n
ao encontram explicacao
racional (justicacao argumentativa logica, objectiva e necessaria) para
o permanente estado economico de falencia e de insucesso social a que
as elites polticas tem conduzido Portugal desde o seculo XVII, projectando esta explicacao, de um modo alucinatorio e delirante, para a
ordem da Providencia divina e do messianismo, isto e, para a esfera
do sagrado. O mito sebastianista pode nao ser verdadeiro, ou nao corresponder a verdade hist
orica, mas o sentimento colectivo que o funda,
esse, e genuno.
Neste sentido, o sebastianismo, como o dene magistralmente Eduardo Lourenco, constitui o maximo de existencia irrealista de Portugal,
mas tambem o maximo de coincidencia com o nosso ser profundo, ja
que representa a consciencia delirada de uma fraqueza nacional, de uma
carencia, e essa carencia 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 expressao de
uma profunda carencia de conhecimento cientco e losoco em Portugal, substituda por ideias gerais tradicionais e preconceituosas (os
mitos), mecanismo de compensacao do dece de realidades, tpico de
www.clepul.eu
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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 narrativa mtica, como arma com denodada insistencia Ant
onio Quadros,
constitui-se como um dos veios nervosos mais profundos e representativos da cultura portuguesa. Do mesmo modo, Fernando Pessoa considera
o sebastianismo o u
nico mito verdadeiramente portugues, que culturalmente singulariza Portugal.
Os mitos conservam a mais longnqua e profunda memoria cultural dos povos. O mito sebastianista tem sido pouco estudado e, nao
raro, desprezado pela elite cultural portuguesa, permanecendo para esta
valida a consigna de Agostinho de Macedo, registada h
a cerca de duzentos anos, de que o sebastianismo nos envergonha como povo civilizado
da Europa. No entanto, espantosamente, o mito sebastianista, independentemente do juzo positivo ou negativo que sobre ele se faca, constitui um dos pontos de referencia culturais mais vinculativos da nossa
identidade nacional, merecendo ser estudado sem preconceitos esotericos
ou sociologicos. Alias, como intentamos evidenciar, so se compreendera
verdadeiramente o mito sebastianista quando se cruzarem num quadro
conceptual unitario e coerente os estudos sobre o imagin
ario simb
olico
e os estudos cientcos de caracter sociologico, nao sobrevalorizando um
 forcoso que os cientistas sociais se abram
em detrimento do outro. E
sem preconceito as perspectivas mticas e ocultistas, considerando que
os mitos existem e valem por si no quadro categorial do imagin
ario popular, estatuindo-os como relevantes por si mesmos, e nao como meros
estados compensatorios e transitorios da esfera da accao economica e
 forcoso considerar o mito sebastianista um activo cultural, um
social. E
existente historico, gerado pela consciencia popular, e nao uma materia
supersticiosa criada por um povo ignorante e rude que a ciencia social,
despertada, jogaria para o sotao das velharias sem prestimo nem valor,
posic
ao que tem sido, lamentavelmente, a dos sociologos e historiadores
do nal do seculo XX. Do mesmo modo, e forcoso que os pensadores graticados pela via ocultista nao desvalorizem de um modo tao negativo
os resultados das ciencias sociais, como o fez Antonio Quadros, considerando o positivismo um valor hermeneutico excessivamente limitado
e, portanto, falso nos seus fundamentos.
www.lusosoa.net
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Deste modo, o sebastianismo consiste na criacao, consolidacao e cristalizacao mental de uma alucinac
ao fantasmatica primordial (desejo de
nao se acreditar na morte de D. Sebastiao em Alc
acer Quibir; desejo
do regresso pacco ao solo p
atrio da nobreza de Portugal presa em
Marrocos; desejo de restaurac
ao da independencia de Portugal, agravada pela humilhacao historica 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
historico, entre 1415 e 1578), que evidencia a necessidade de se acreditar
que, contra todas as diculdades, mesmo contra supremas diculdades,
e (ainda) possvel resistir, agir e ser feliz, nao hoje, imediatamente, mas
 a vertente positiva do sebastianismo.
no futuro. E
Assim, a crenca sebastianista tornou-se a u
ltima esperanca do portugues  contra ou paralelamente as elites reinantes, o sebastianismo
aposta num recomeco, reconstruindo a vida bloqueada pelas polticas
do Estado, acreditando que o futuro pode repetir o passado longnquo
e a actual populacao ou os seus lhos (ainda) podem ser felizes.
O sebastianismo consiste num processo mental alucinatorio (uma
alucinacao, um delrio) que suspende o tempo hist
orico factual, substituindo-o por um tempo mtico consubstanciado na gura imagetica ou
fantasmatica de um ser providencial, de natureza messianica, regenerador da sociedade portuguesa como um todo (e cada portugues individualmente) num reino de paz, justica e igualdade, repondo, com nova
face, a representacao mental da vivencia dos tempos gloriosos dos 150
anos de construcao do Imperio.
No sebastianismo, porque narrativa mtica, o tempo criado pela representacao da consciencia torna-se superior, transcendente e determinante face as representacoes empricas, reais, de natureza cronologica,
dominando estas, recriando, de um modo intemporal e metafsico, a gura espectral ou fantasm
atica (a alucinacao) de uma antiga imagem
historica (D. Sebastiao), cristalizada em vespera de 4 de Agosto de
1578 (batalha de Alcacer Quibir), sntese-resumo da historia de Portugal, considerando-a historicamente redentora, a qual, ainda que falhada
mortalmente em 1578, bem como as suas potencialidades faustosas (a
reconstrucao da pureza dominadora e gloriosa do Imperio, substituda
desde D. Jo
ao III por um emporio comercial), operara no futuro um
www.clepul.eu
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retorno (m da suspens
ao do tempo mtico, revelacao d'O Encoberto) a
primitiva e orgulhosa idade de ouro dos portugueses como criadores de
um vasto Imperio (o Quinto Imperio).
Porque resposta alucinatoria, em modos de delrio (de sonho diurno)
a uma profundssima ferida historica, o processo historico corresponde
a suspensao mtica do tempo, isto e, de 1578 a actualidade, e considerado, nao vazio, muito menos irreal, mas ontologicamente degradado ou
decadente : e um tempo, nao de criacao, mas de sobrevivencia.
Porque se desconhece a Hora da operacionalizacao do mito, isto e,
da revelac
ao da gura d'O Encoberto, que, dotado da mesma qualidade
simbolica e imagetica, substitui e actualiza a gura de D. Sebasti
ao, existe a tendencia recorrente de considerar as representacoes carism
aticas
individuais (personalidades como o Marques de Pombal, D. Pedro IV
ou D. Miguel, Afonso Costa, Sidonio Pais, Oliveira Salazar, Ramalho
Eanes, Nossa Senhora de Fatima) ou colectivas e institucionais (o Liberalismo, a Rep
ublica, o Estado Novo, a Igreja, a Europa) como preenchendo socialmente identicas funcoes redentoras. Neste sentido, a sociedade portuguesa (e os portugueses individualmente, continuamente desprezados, humilhados e explorados pelas elites polticas e economicas)
aguarda permanentemente um novo poltico ou um novo dirigente cuja
accao anule os antigos e permanentes desequilbrios sociais e reponha
um sentido horizontal de justica e um gradual sentido de prosperidade
economica, a que sempre almejou e de que nunca duradouramente sentiu os efeitos, j
a que, logo que concretizados num tempo provisorio, s
ao
posteriormente anulados (Viradeira posterior ao Marques de Pombal;
guerra civil posterior a instauracao do Liberalismo em 1820; Ultimatum
ingles e decadencia nanceira posterior ao Fontismo; decada de 1920
posterior a instaurac
ao da Rep
ublica; governos de Durao Barroso, Jose
Socrates e Pedro Passos Coelho posteriores a integracao de Portugal na
Comunidade Europeia).
Neste sentido, o sebastianismo, correspondendo a um fortssimo anseio de justica e riqueza, democratizou-se desde o seculo XIX, atingindo
todas as camadas sociais nao directamente beneciarias dos privilegios
e mordomias da elite poltica dirigente do Estado. Com efeito, cada portugues sente-se, em si, incompleto, irrealizado, guardando memoria de
um inacabamento essencial. A sua realizacao, identicada com a reawww.lusosoa.net
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lizacao do Pas, deveria ter obtido cumprimento material completo no
tempo forte do Imperio. Porem, este esvaiu-se, nulicando-se, deixando
os portugueses ansiosos por se realizarem, como se realizavam os capitaes da India regressados nababos, levantando casa a Santa Catarina,
em Lisboa, como se realizavam os brasileiros de torna-viagem, levantando solar no Minho ou quinta apalacada nas Beiras e no Alentejo.
O portugues em geral nao usufruiu da imensa riqueza proveniente das
especiarias, do ac
ucar, do ouro, do cafe, das oleaginosas, sempre monopolizada por dalgos e funcionarios regios ou por aventureiros. Sentiu
que algo que pertencia a Portugal inteiro como pas e nacao era usufrudo
apenas pelas elites ligadas ao Estado e sentiu-se incompleto e irrealizado.
Assim, por um estado de necessidade, o sebastianismo consiste numa representacao mental generalizada, constitutiva da mentalidade de todos
os grupos sociais. Ou, como regista Jose Enes, o herosmo [do Imperio]
expirou em cat
astrofe. Deste binomio  herosmo e catastrofe  emanou
a funcao de signo e de paradigma como o sebastianismo se referencia
ao discurso e a actuac
ao poltica em Portugal (J. Enes, O complexo
sebastianista no comportamento poltico, in Estrategia. Revista de Estudos Internacionais, n.o 3, 1987, p. 74). Do mesmo modo, Antonio
Machado Pires, no prefacio a 2a edicao de D. Sebasti
ao e O Encoberto
(1982), livro-sntese do movimento sebastianista, escreve que passados
dez anos sobre a conclusao deste estudo e do trabalho de docencia que
o precedeu [. . . ], a bibliograa portuguesa e os acontecimentos poltico-sociais pareceram conrmar o peso (consciente ou inconsciente) do messianismo no pensamento e no sentir nacionais. A tal ponto nos parece
cada vez mais importante o tema da expectativa messianica na cultura
portuguesa que, com mais tempo e oportunidade, talvez reformulemos
e ampliemos, numa futura edic
ao, este estudo e antologia [. . . ] O sebastianismo tem, de acordo com o nosso trabalho, duas dimensoes: a crenca
no regresso de D. Sebastiao ou em algum Salvador poltico em seu lugar,
e a atitude mental criadora de uma cultura, de uma literatura, de um
pensamento losoco-poltico que aproveita o tema mtico-messianico
ou dele deriva (p. 7). Impossvel ser mais claro.
De facto, como representac
ao mental desequilibrada, forcada num
primeiro momento e mais tarde fortemente desejada enquanto possibilidade de salvacao social, o sebastianismo integrou-se nos veios nervowww.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

O Sebastianismo  O Messianismo Portugues

19

sos da cultura portuguesa, de que se tornou de certo modo paradigma
singular, tornando-se sntese dos quatro complexos culturais com que
Portugal se foi imageticamente concebendo a si proprio ao longo dos
u
ltimos 500 anos de Historia: ora, segundo a tradicao liter
aria renascentista, um pas gerado exemplarmente no mais remoto dos tempos e
contra as mais difceis circunstancias (complexo viriatino); ora um pas
que, nos e apos os Descobrimentos, se ve a si pr
oprio como nacao superior as demais, sintetizada na majestatica arquitectonica do Quinto
Imperio de padre Antonio Vieira, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva
e na patetica (tocante, mas idolatrica) pretens
ao de Fatima a altar
do mundo (complexo vieirino); ora um pas que, fracassado o sonho
grandiloquente do Imperio, se lastima e se penitencia, considerando-se
nacao inferior, passvel de maxima humilhac
ao (complexo pombalino);
ora, nalmente, pas mesquinho, venenoso e barbaro, permanentemente
ansioso de puricac
ao ortodoxa (Tribunal do Santo Ofcio; Index inquisitorial; Intendencia pombalina; Real Mesa Censoria; guerra civil entre liberais e absolutistas; carbonarios e republicanos jacobinos perseguindo e chacinando instituicoes eclesiasticas; polcia poltica e tribunais plenarios do Estado Novo, santicados pela Igreja Catolica, perseguindo, prendendo e exilando a totalidade da oposicao, levando a cabo
uma guerra de treze anos nas colonias), no qual cada corrente poltica e
intelectual tem sobrevivido da canibalizacao das correntes adversarias,
negando-as e humilhando-as (complexo canibalista).
Seguindo a licao de Fernando Pessoa, que considera o mito sebastianista a mais original e singular caracterstica da cultura portuguesa,
decorrente da identidade historica de Portugal alcancada com os Descobrimentos, consideramos que o mito sebastianista se encontra na origem sociologica e mental dos quatro complexos culturais que, cruzados,
constituem a representacao mental geral dos portugueses que historicamente o tem denido como povo: o complexo viriatino (de Viriato;
povo humilde mas ousado), o complexo vieirino (de padre Antonio Vieira; povo que supera as proprias forcas e dimensao territorial atingindo
nveis historicos grandiloquentes), o complexo pombalino (de Marques
de Pombal, povo que imita acriticamente tudo o que no estrangeiro e
nomeado com sucesso, considerando o que provem do exterior superior
ao que e nacional) e o complexo canibalista (um povo embrutecido e
www.lusosoa.net
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fanatizado, mesquinho, invejoso e barbaro que, desde a segunda metade
do seculo XVI, com alguns intervalos de liberdade, vive na ansia de
agradar a chefes e instituicoes numa ortodoxia capaz da den
uncia, da
prisao, da tortura e da morte do adversario).
O processo de alucinacao e de delrio e desencadeado, no caso do
mito sebastianista, por um profundo desequilbrio (o trauma, a ferida
psquica) de natureza historica e social, que afectou mentalmente a totalidade dos portugueses:
1. A morte ou prisao da quase totalidade masculina da elite nobre
portuguesa em Alcacer Quibir;
2. A elite sobrevivente teve de ser resgatada a preco de ouro, forcando
as famlias a esgotarem os seus recursos nanceiros ou a empenharem-se;
3. Alcacer Quibir constituiu o derradeiro passo da expansao martima, ferindo de morte um processo historico crescente desde 1415,
considerado glorioso;
4. Constituiu, igualmente, a derrota denitiva de uma ideologia de
Estado, imperial, guerreira e heroica, epica (seis anos antes foram
publicados Os Lusadas, de Camoes);
5. A morte (ou a fuga para o exlio oculto sob a capa de um peregrino
religioso) de D. Sebasti
ao, abandonando o seu povo as maos castelhanas, oferecendo indirectamente (Cardeal D. Henrique) o trono
a Madrid, com a consequente perda de independencia de um pas
livre e autonomo ha cerca de 400 anos;
6. De um momento para outro (3 a 4 anos), Portugal cava humilhantemente submetido ao seu concorrente na expansao martima
e ao seu rival e inimigo havia cerca de 200 anos (sucess
ao dinastica
de 1383/85);
7. Deus, a Providencia, que desde a batalha de Ourique privilegiara os portugueses, tinha abandonado o seu segundo povo eleito.
www.clepul.eu
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Nasce assim um profundssimo desconsolo, uma magoa, uma ferida mental: a conviccao de que doravante, povo submetido, humilhado, impotente para encontrar de imediato uma soluc
ao honrosa
face ao poderio esmagador de Madrid, os portugueses, pequeno
mas heroico povo (complexo viriatino ), que tudo tinha conseguido
(complexo vieirino ), a construc
ao do maior imperio 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. Nao possuam uma elite poltica forte que os conduzisse;
2. Nao tinham rei portugues;
3. Nem imperio autonomo;
4. Tinham perdido a independencia;
5. Estavam submetidos a uma potencia estrangeira.
Dito de um modo sintetico, os portugueses tinham perdido a sua
identidade, ora totalmente desestruturada.
Povo profundamente religioso, restava-lhe a elite religiosa (o clero
secular, as ordens e congregacoes religiosas), que, alias, ira conduzir, de
um modo lento e gradual, o processo da restauracao da independencia.
Entre a populacao crente, analfabeta, rude, supersticiosa, cresce a
conviccao de que algo de profundamente pecaminoso tera sido cometido
pelos portugueses para Deus ter desviado a luz do seu olhar de um
modo tao dr
astico e t
ao rapido. Padre Antonio Vieira faz-se eco deste
castigo divino invocando a construcao do imperio, nao para a difusao do
cristianismo e a conversao da alma dos gentios, mas para o cumprimento
dos pecados da generalizacao da escravatura negra e do morticnio pelo
trabalho forcado dos amerndios.
Humilhados por Castela e desprezados por Deus, s
o restava aos portugueses a interiorizacao mental, com a correspondente exaltacao dos
sentimentos de culpa, de expiacao e de sacrifcio, no sentido da criac
ao
das condic
oes propcias para que o passado privilegiado regressasse.
www.lusosoa.net
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Fixou-se, assim, a mente dos portugueses, sobretudo daqueles que
possuam consciencia do descalabro sofrido por Portugal, mas tambem
disseminado pela maioria da populacao sofredora, um conjunto de smbolos propiciadores do desejo de retorno aos tempos anteriores a derrota
de Alc
acer Quibir e a perda da independencia:
1. A gura inc
olume, pura, virgem e voluntariosamente esforcada do
jovem rei D. Sebastiao, cuja vida fora devotada ao afa de recomposic
ao originaria do Imperio;
2. A gura majestatica do Imperio como representacao mental prospera, harmoniosa e gloriosa de Portugal.
Com esta dupla xacao mental nasceu, de um modo consistente e
original, o messianismo moderno em Portugal, a alucinacao mtica do
sebastianismo como expressao de um desejo real, como necessidade de
estabilizacao da consciencia das elites nobres e da populacao.
A narrativa mtica do sebastianismo nasceu contra e paralelamente
as instituicoes ociais do Estado e sobreviveu e foi reproduzida por movimentos populares difusos, nao clandestinos (a nao ser durante o reinado
dos Filipes), mas n
ao ociais.
 uma narrativa que circula e se multiplica popularmente sustentada
E
no imaginario maravilhoso, sem traco de rigor hist
orico, compensadora
da abrupta e permanente divis
ao entre a populacao pobre (no seculo
XVII a imensa maioria da populac
ao) e as elites favorecidas pelo Estado (a Corte), que a si mesmas se reproduzem, partilhando entre os
seus membros as benesses dos ciclos econ
omicos pr
osperos (pimenta,
ac
ucar, escravos, ouro, cafe, oleaginosas. . . ), projectando na populacao,
em forma de arrecadacao de taxas e impostos, os deces do Estado ao
longo dos ciclos economicos negativos.
Neste sentido, o sebastianismo corresponde a uma elevada aspirac
ao
da populacao pobre de Portugal, a um desejo profundo de uma vida
melhor, sempre prometida desde o perodo dos Descobrimentos mas verdadeiramente nunca vivida, ou, quando tenuemente atingida, como nos
casos do consulado pombalino e da integracao de Portugal na Comunidade Europeia em 1986, de imediato logo as benesses prodigalizadas
www.clepul.eu
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sao 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 Jose Socrates e de Pedro Passos Coelho.
Povos socialmente realizados, economicamente satisfeitos e mentalmente felizes n
ao criam narrativas mticas compensatorias e consolatorias, nem projectam no futuro sonhos de realizac
ao que o presente, ainda
que limitadamente, j
a efectiva.
Porem, o sebastianismo como alucinac
ao e delrio s
o se tornou uma
narrativa mtica quando, no seculo XVII, foi unido a historia ambgua
da morte ou sobrevivencia de D. Sebastiao em Alcacer Quibir a tres
mitos pre-existentes, dois dos quais de natureza europeia:
1. O mito celta do Rei Artur, que lhe acrescentou o smbolo da
Ilha Desconhecida onde D. Sebasti
ao permaneceria em estado
fantasmatico (O Encoberto) ate ao seu retorno;
2. O mito judaico do Quinto Imperio registado no Livro de Daniel,
confundido com os mitos milenaristas joaquimitas da Idade do
Esprito Santo, que acrescentaram a gura de D. Sebastiao um
caracter escatologico;
3. O mito providencialista da aparicao de Cristo a D. Afonso Henriques nas vesperas da batalha de Ourique.
O primeiro mito dotou o sebastianismo de uma aureola messianica.
O segundo mito concedeu-lhe uma nalidade prospectiva, teleonomica e escatologica.
O terceiro mito facultou-lhe o enquadramento no interior de uma
teoria providencialista da historia de Portugal.
As diversssimas narrativas sobre a vida do rei Artur retratam este
como um guerreiro defensor do cristianismo, vencedor das forcas do mal
com o superior auxlio espiritual e magico de Merlim, druda e bardo,
cujas praticas conservavam os rituais celtas no interior de um quadro
historico em evolucao para o cristianismo.
Das lendas do Rei Artur, o mito sebastianista isola este heroi e
identica-o com D. Sebastiao, desprezando as guras de Merlim, de Ginebra, esposa de Artur, e dos Cavaleiros da Tavola Redonda, transpondo
www.lusosoa.net
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destes o ideal medieval de cavalaria de busca de espiritualidade e justica.
De qualquer modo, a misoginia de Rei Artur, frio para com a sua esposa,
que acumula amantes, constitui um vnculo de ligacao a D. Sebastiao,
igualmente rei mis
ogino.
A Ilha Desconhecida e indescoberta, segundo Fernando Pessoa,
isto e, n
ao passvel de ser descoberta por meios fsicos, uma ilha mtica
atopica, onde o tempo n
ao provocaria os seus efeitos e onde D. Sebastiao
esperaria a Hora do retorno a Portugal, n
ao com a sua gura fsica real,
mas em forma d'O Encoberto (portanto, podendo assumir a gura de
uma outra individualidade), gerando o advento do Quinto Imperio, e,
evidentemente, uma copia portuguesa do mito do Rei Artur, cujo corpo
fora levado para a Ilha de Avalon, de onde retornara para a instauracao
de um mundo harmonioso.
O smbolo das ilhas desconhecidas, de origem celta, guarda na mem
oria popular medieval e renascentista o relato mtico da viagem de S.
Brandao, descrita na narrativa Navigatio Sancti Brendani, que, ap
os
sete anos de peregrinacao martima, teria atingido a Terra do Paraso
ou a Ilha Afortunada.
Do mesmo modo, o Conto de Amaro relata a peregrinac
ao martima
de Santo Amaro e de seus companheiros que, apos um longo tempo
e in
umeras peripecias, atingem a ilha do paraso terreal. Porem, ao
contrario de S. Brandao, nao e permitida a Santo Amaro a entrada no
paraso.
Neste sentido, o smbolo da Ilha Desconhecida atravessa a Idade
Media como um dos motores eticos da busca de perfeicao e de pureza,
isto e, de santidade. Ao mito de D. Sebastiao, que rumores posteriores a
derrota de Alcacer Quibir davam como peregrino por terras inc
ognitas
em direccao a Terra Santa, expiando as suas culpas, foi igualmente
atribudo pelo imagin
ario popular o repouso etereo numa Ilha Desconhecida.
Se a viagem e a ilha sao smbolos culturais celtas, acrescentados em
momento incerto, mas sempre no seculo XVII, ao mito sebastianista,
o smbolo d'O Encoberto possui uma origem especca, as Trovas de
Bandarra, e uma data certa de nascimento, 1603, com a publicacao de
Parafrase e Concordancia de Algumas Profecias do Bandarra, Sapateiro
de Trancoso, de D. Joao de Castro (neto), posteriormente desenvolvida
www.clepul.eu
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de um modo erudito por Padre Antonio Vieira e de um modo poetico
por Fernando Pessoa.
D. Joao de Castro (neto) e, de facto e de direito, o criador da narrativa mtica sobre D. Sebastiao, vinculando a gura historica deste rei ao
milenarismo judaico e joaquimita presente nas Trovas, sobretudo atraves
dos smbolos d'O Encoberto (messianismo) e do Quinto Imperio (milenarismo). Considerado possuidor de uma mente delirante e sonhadora
por L
ucio de Azevedo, foi recentemente feita justica a D. Joao de Castro
(neto) por Joao Carlos Seram na tese de doutoramento (Faculdade de
Letras do Porto): D. Jo
ao de Castro, O Sebastianista. Meandros de
Vida e Razoes da Obra (2004, policopiado).
Com efeito, D. Joao de Castro (neto) nos livros Discurso da Vida do
sempre bem-vindo e aparecido Rei D. Sebasti
ao, Nosso Senhor, O Encoberto, desde o seu nascimento te [sic] o presente (1602) e Parafrase e
concordancia de algumas profecias do Bandarra, sapateiro de Trancoso
(1603), ambos publicados no exlio, em Paris, interpreta (por vezes adulterando) o conte
udo dos versos das Trovas de um tal modo singular que
se aplica em perfeicao a gura historica de D. Sebastiao, legitimando
assim o prolongamento mtico da vida deste rei.
Com a obra de D. Joao de Castro (neto), D. Sebastiao e entronizado
atraves de um conjunto de smbolos cujo universo semantico passa a
incorporar:
1. O Encoberto;
2. Metamorfoseando-se numa gura messianica nacional. . .
3. . . . desencadeadora do Quinto Imperio.
Estava criado o mito sebastianista. O u
nico mtico verdadeiramente
portugues, como arma Fernando Pessoa.
A narrativa mtica do sebastianismo torna-se messianica porque o
operador da construcao do futuro idealizado segundo modalidade de
um passado considerado ontologicamente perfeito reside na gura de
D. Sebastiao, O Encoberto que se revelara.
D. Sebastiao, nao a representac
ao da pessoa real e corp
orea, a representacao da pessoa poltica e historica, mas a sua idealizacao mental
www.lusosoa.net
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simbolica ou a sua gura imagetica, ou, dito de outro modo, a sua imagem alucinada, sem correspondencia no plano da existencia sensvel e
real.
Como explicita Fernando Pessoa em Mensagem, de um modo estetico, de D. Sebastiao guardaram os portugueses, nao o ser que houve, a
realidade factual, mas o ser que ha, isto e, a representacao mental de
uma memoria colectiva, nao raro inconsciente, da gura de D. Sebastiao
como derradeiro smbolo de um imperio prospero, justo e glorioso, assimilado com a identidade historica de Portugal.
Ser sebastianista e, assim, crer alucinadamente que estas representacoes mentais mticas, idealizadas e simbolicas correspondem a uma
autentica verdade historica, tanto no que se refere ao passado quanto,
sobretudo, que ganharao vida no futuro, revelando-se, nao j
a por via
de D. Sebastiao ele proprio, mas por via de outra personagem social
carismatica.
Deste modo, o sebastianismo corresponde historicamente a uma alucinacao mental de caracter social, uma defesa da consciencia historica
dos portugueses contra o gigantesco descalabro de Alcacer Quibir, da
perda de independencia e do que no seculo XVII se presumia ser o m
de Portugal, o m do Imperio. Face a esta imensa perda, a consciencia
colectiva portuguesa expurgou as ameacas terrveis da humilhacao, do
sofrimento, xando-se mentalmente no momento anterior a emergencia
do sentimento de runa e destruicao da identidade nacional, idealizando
simbolicamente a gura do jovem rei casto e a gura majestatica do
Imperio, ambas totalmente desproporcionadas da sua valia real. Este e
o justo instante ontol
ogico em que o mito sebastianista ganha corpo,
ainda sem a formulacao castriana d'O Encoberto, sem a guracao da
Ilha Desconhecida e sem a caracterizacao do Quinto Imperio, o momento do nascimento do sebastianismo como mito. Uma autentica fuga
a negatividade do real e a construcao de uma alucinac
ao que, face a
prevalencia das mesmas condicoes sociais e economicas, se reproduzira
culturalmente. Como escreve Eduardo Lourenco, sempre temos estado
ausentes da nossa propria realidade (Labirinto da Saudade, 1978, p.
69) porque ela tem sido, verdadeiramente, cruel, mesquinha e miseravel.
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O Romance da Pedra do Reino e as
Resson
ancias do Sebastianismo na
Literatura Armorial
Aldinida Medeiros

Universidade Estadual da Paraba
(Grupo de pesquisa ELLU/CNPq)

Essa morte deixara em Portugal e no Brasil uma legenda de
sangue, violencia, religiao e saudade tpica da Raca. E como,
por causa dela, Filipe II estabelecesse sobre n
os sua autocracia teocr
atica, as aspirac
oes brasileiras e portuguesas pela
Restaurac
ao se corporicaram no sebastianismo. Corria entre
o povo, primeiro em Portugal e depois no Brasil, que Dom Sebasti
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 denitivamente a felicidade do Povo.1

1. Introducao
O movimento mstico-religioso de Pedra Bonita, atualmente um lugar mais conhecido como Pedra do Reino, liderado por Jo
ao Antonio dos
Santos, foi um movimento de car
ater messianico, assim como tambem o
1

Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-volta, Rio de Janeiro, Jose Olympio Editora, 2004, p. 66.
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foram o movimento do arraial de Canudos, liderado por Antonio Conselheiro, e o do Contestado. Interessa-nos especicamente, neste estudo, o
primeiro aqui mencionado, por suas caractersticas sebastianistas e suas
ressonancias na literatura Armorial, mais especicamente a obra que
escolhemos para estudo, o Romance da Pedra do Reino e o Prncipe do
Sangue do Vai-e-volta 2 .
Na Serra do Catole, no atual municpio de Sao Jose 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 lideranca do jovem
Joao Antonio dos Santos e posteriormente de seu cunhado Joao Ferreira.
Esses lderes propagavam o ressurgimento  ou desencantamento  de
Dom Sebastiao, a ponto de transformar o movimento numa especie de
seita que apregoava o reaparecimento do rei portugues no Brasil. Entretanto, para que tal acontecesse, de acordo com o que pregavam os
lderes fanaticos da comunidade, era necess
ario que as duas grandes pedras fossem lavadas com sangue, a m de que se cumprisse a profecia
da volta do rei desejado. Por isso induziram ao suicdio volunt
ario e
coletivo uma quantidade numerosa de pessoas, num primeiro momento,
e posteriormente passaram a forca-las ao ato.
O episodio, que marcou de forma tragica a hist
oria do lugar, tem
nos romances de Ariano Suassuna e de Jose Lins do Rego as principais
narrativas ccionais sobre o fato.

2. Sebastianismo e Movimento Armorial: conuencias
luso-iberica e nordestina
Dom Sebastiao e tido como um mito que encarna o grande representante da humanidade, o seu redentor. Nao e apenas o heroi que se
entrega a sua causa em luta, mas aquele que se sacrica por algo maior
que ele. Ele e o salvador que se imola em nome da causa. Desaparecido na
Batalha de Alcacer-Quibir (1578), tornou-se uma gura mtica bastante
presente nas literaturas portuguesa e tambem brasileira. Das Trovas de
2

Ibidem. Doravante, a obra sera mencionada tambem neste trabalho apenas como
Romance da Pedra do Reino.
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Bandarra3  o sapateiro de Trancoso  a propagacao do Quinto Imperio
pelo Padre Antonio Vieira e tambem retomada por Fernando Pessoa, na
Mensagem 4 , o mito sebastianista5 nao so 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 mtica
do rei desejado, seja como tema principal, seja como tema alusivo. Em
autores portugueses, a gura de Dom Sebastiao (ou o tema sebastico)
pode ser encontrada em diversas obras, dentre elas: Os Lusadas 6 , de
Luiz Vaz de Camoes, em que o sebastianismo tem um carater religioso
e patriotico; Frei Luiz de Sousa 7 , de Almeida Garrett, uma autentica
tragedia Sebastianista; o primeiro sermao de Padre Ant
onio Vieira8 ,
que fala sobre os ideais Sebastianistas e cita o surgimento de um novo
Imperio: o quinto e u
ltimo imperio; a Mensagem, de Fernando Pessoa e
o romance A ponte dos suspiros 9 , de Fernando Campos. Isto nos leva a
3
Goncalo 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 visoes fundamentais: i) o regresso de D. Sebasti
ao, o Encoberto; ii)
a Restaurac
ao de 1640; iii) a derrota de Napole
ao; iv) o mito do Quinto Imperio  que
foi patrioticamente propagado por Ant
onio Vieira. Como nao nos deteremos nestes
t
opicos, sugerimos para maiores esclarecimentos a leitura do ensaio de Jose Maria
Alves: Bandarra  Sapateiro, Poeta e Profeta da Vila de Trancoso: Trovas Profeticas.
Disponvel 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 CLEPUL (Universidade de Lisboa), teve como conferencista de abertura o professor e
escritor Miguel Real, que apresentou a conferencia Novas teorias do sebastianismo,
na qual mostrou aspectos hist
oricos, sociais e, principalmente, econ
omicos, os quais
d
ao sustentac
ao para a perman
encia do mito sebastianista na cultura portuguesa
(grifo em negrito nosso).
6
Lus Vaz de Cam
oes, Os Lusadas, Lisboa. Civilizac
ao Editora/Novos Cl
assicos,
2013.
7
Almeida Garret, Frei Lus de Sousa, Lisboa, Ulisseia/Biblioteca de Autores
Portugueses, 2006.
8
Antonio Vieira, Serm
oes Escolhidos, Sao 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 forca dos mitos e na sua reconstituicao em outras hist
orias.
Desde a Poetica 10 , de Aristoteles, a historia do pensamento ocidental
tem uma longa tradicao de exegese do mito. Lembramos, pois, que para
esse l
osofo grego o processo mimetico encerra o mito tragico.
Para alem dessa visao aristotelica, sabe-se que, desde o tempo historico mais remoto, mythos e logos  este u
ltimo compreendido como discurso estruturado , mesmo semanticamente proximos, v
ao compor duas
naturezas distintas, embora relacionadas a palavra: logos e tomado
como a raz
ao, enquanto mythos passa a denir tudo o que se relaciona
com o irracional, e/ou que seja de natureza simbolica ou metaforica. Na
denicao de Jabouille:
Mito opoe-se ao logos como o imaginario ao logico, embora sejam no fundo, apenas dois aspectos, dois tipos de linguagem,
duas manifestac
oes do esprito humano ou, melhor, duas formas
do esprito humano se manifestar. Se o logos e a linguagem da
demonstrac
ao, o mito e a linguagem da imaginacao, mesmo a linguagem da criac
ao.11

Ha, todavia, varias formas de abordar o mito, seja pela mitanalise,
pela mitocrtica, etc. No que se refere ao que buscamos para explicacoes
teoricas, concordamos com a linha de estudos que apresenta
mitos de fundac
ao e introduc
ao da morte que narram o acontecimento primordial a partir do qual a morte entrou no mundo
modicando uma condic
ao original de imortalidade do homem.12

 justamente nesta vertente de estudo do mito que podemos situar
E
a gura historica de Dom Sebasti
ao. No Romance da Pedra do Reino,
ele encontrara em Quaderna o seu narrador. Lembrando os estudos aristotelicos sobre este tema, o narrador do mito  ou o poeta-rapsodo,
10

Arist
oteles, Poetica, 2.o ed., Lisboa, Fundac
ao Calouste Gulbenkian, 2007.
Victor Jabouille, Iniciac
ao a Ciencia dos Mitos, Lisboa, Inquerito, 1994, p. 27.
12
Ismenia de Sousa, Mito e Mito Liter
ario: Traject
orias de Teorizac
oes no Seculo
XX. In: Cadernos de Literatura Comparada 5: Contextos da Modernidade. Org. Maria de Lourdes Sampaio e Ismenia de Sousa, Porto: Granito/Instituto de Literatura
Comparada Margarida Losa, 2002, p. 73.
11
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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 acontecimentos 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 revelacao divina.
O mito e, portanto, incontest
avel e inquestionavel,
recebe uma aderencia co-criadora que atuar
a n
ao sobre o Mito
em si, potencia signicativa m
ultipla que e, mas sobre uma determinada vers
ao ou imagem desse Mito. Ao mesmo tempo, a
reproduc
ao ou o tr
ansito cultural dessa materialidade tambem receber
a aderencias 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. Esta no amago
da essencia do ser humano essa necessidade de guras mticas. Portanto, a gura do messias tem origem em culturas antigas e, na gura
de Dom Sebastiao, especicamente e redimensionado atraves da cultura
portuguesa: O mito de D. Sebastiao transcende a cultura portuguesa,
 a historia de um homem que, pela aventura, pelo sonho,
e universal. E
pelo sacrifcio, procura se erguer acima do Sol 14 .
O sebastianismo, trazido para o Brasil pelos imigrantes portugueses, foi rapidamente absorvido e adaptado pelo povo do Nordeste. Por
ser, conforme varios estudiosos, um movimento messianico, encontrou
equivalentes em movimentos messianicos brasileiros, alguns dos quais
citavam o nome de Dom Sebastiao, outros com maior apropriac
ao do
mito assinalavam a espera do monarca salvador. Varios escritores brasileiros escreveram sobre estes movimentos ou manifestacoes messianicas,
dentre eles Euclides da Cunha, Plnio Salgado, Jose Lins do Rego e Ariano Suassuna, ja citado. No Nordeste brasileiro, o movimento que prega
13
Christina Ramalho, O mito em tempos de hibridismo, Cerrados. Revista do
Programa de P
os-Graduac
ao em Literatura, Editora da Universidade de Braslia, n.o
16, Ano 12, 2003, p. 130.
14
Ariano Suassuna. Entrevista concedida ao Jornal Folha de S
ao Paulo. Disponvel
em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u49727.shtml>. Acesso em
23.7.2014.
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a volta de Dom Sebastiao desencantado tambem cou conhecido como
sebastianismo caboclo. Este sebastianismo encontrara como solo fertil
a literatura Armorial, instaurada a partir do Movimento Armorial, em
1970, por Ariano Suassuna e um grupo de artistas pernambucanos.
O Movimento Armorial foi lancado como uma tentativa da elaborac
ao de uma arte erudita brasileira baseada nas razes populares
desta cultura. O direcionamento dado pelo Movimento sobre o que seja
cultura popular mostrou resultados em varios segmentos artsticos, 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 signica
um esforco para encontrar, no Brasil, uma arte que parta de razes
eminentemente populares. Com isso, a pretens
ao de encontrar
uma arte brasileira, latino-americana e universal. [. . . ] nao tem
 um movimento aberto.15
uma linha de princpios. E

O texto-s
umula do Movimento Armorial, escrito por Ariano Suassuna, assinala um aspecto importante, que e o fato da Arte Armorial
ter precedido o Movimento Armorial, o que o torna ainda mais legtimo,
no sentido de constituir-se uma consolidacao de um trabalho criador
pre-existente em varios segmentos artsticos. Iniciou-se no ambito universitario e posteriormente recebeu apoio ocial da Prefeitura do Recife
e da Secretaria de Educacao do Estado de Pernambuco. O lancamento
ocial ocorreu no dia 18 de outubro de 1970, com a realizacao de um
concerto e uma exposicao de artes plasticas, realizados no Patio de Sao
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 norteador do Movimento16 . E tem nos nomes do proprio 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 onca malhada :
iniciacao a obra de Ariano Suassuna, Recife, Artelivro, 1999, p. 89.
16
Ariano Suassuna, O movimento Armorial, Recife, Editora da Universidade Federal de Pernambuco, 1974, p. 35.
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Romance da Pedra do

O romance Armorial A pedra do reino e o prncipe do sangue do
vai-e-volta e o que Ariano chama de pedra angular no conjunto de
sua obra. Encoberto ou encantado, Dom Sebastiao se faz presente neste
romance tematica e discursivamente, considerando sua relevancia na
conguracao do discurso mtico na obra. O romance e composto de 55
folhetos  e isso remete diretamente aos folhetos de cordel, pela opcao
em aproximar-se o maximo possvel da cultura popular  e traz v
arias
cantigas e textos que sao parte do cancioneiro popular nordestino. Ha,
no enredo,
a existencia de uma forte tens
ao entre imagens apocalpticas e
demonacas, decorrente da incongruencia 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 predomnio das convenc
oes do modo ir
onico. Ao lado da demanda exterior e nao concluda do personagem, ligada ao processo judicial
e a criac
ao de sua Obra de Genio da Raca, pedra fundamental
para a instalac
ao de seu reino messi
anico-sebastianista do Quinto
Imperio, distinguimos uma demanda interior ligada a seu percurso
rumo a maturidade, o qual n
ao se consolida efetivamente.17

O incio da narrativa apresenta o narrador preso, na cadeia de Tapero
a, escrevendo seu memorial-defesa. Ao longo do seu relato, vai
contando como pretende se defender das acusacoes de que nao e culpado, ao mesmo tempo em que vai contando uma serie de fatos dignos
de uma epopeia do sertao. Ao longo dessa narrativa que se vai conhecendo a sua demanda novelosa com a qual ele espera construir seu
reino liter
ario 18 . O misterio que perpassa a narrativa e a decifracao
da morte de Sebastiao Garcia-Barreto e o desaparecimento de Sinesio,
17

T
ania Lima dos Santos, A (re)escritura mtica do sebastianismo no Romance d'A
pedra do reino, de Ariano Suassuna, Tese de doutoramento apresentada ao Programa
de P
os-graduac
ao em Letras do CCHLA da Universidade Federal da Paraba, Joao
Pessoa, 2009, p. 8.
18
Os termos entre aspas foram retirados do romance em estudo.
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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 impoe 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 imperio e seu ttulo. Mas,
como lhe falta coragem para tal, resolve, a partir de uma conversa que
tivera sobre literatura com seu padrinho, construir um castelo literario,
e ter como coroa os louros de escritor aclamado e reconhecido. Para
isso, entende que precisa ir alem 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 ja sao consagrados, Quaderna  que se intitula rapsodo do sertao
 precisa escrever o que ele denomina a grande obra genial da raca
brasileira. A denicao de como a literatura e o reino encantado para
o protagonista nos mostra, de certa forma, aspectos em que Historia 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 cavalaria 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-academicos
tinham incendiado de uma vez para sempre em meu sangue. Minha vida, cinzenta, feia e mesquinha, de menino sertanejo reduzido
a pobreza e a dependencia pela runa da fazenda do pai, enchia-se
de galopes, das cores e bandeiras das Cavalhadas, dos herosmos e
cavalarias dos folhetos. Assim, quando agora me acontecia evocar
os acontecimentos da Pedra do Reino, o que eu via eram os Pereiras, como uma especie de Cavaleiros Crist
aos do Cord
ao Azul, assediando e assaltando o reino criado e defendido pelos Reis Mouros
do Cordao Encarnado da famlia Quaderna. Sonho em me tornar,
tambem, um dia, Rei a Cavaleiro, como meu bisav
o.20
19

Romances no sentido de versos do romanceiro popular.
Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-volta, op. cit., p. 100.
20

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

O Romance da Pedra do Reino e as Ressonancias do Sebastianismo
na Literatura Armorial

35

Para alem de aproximar, na ccao, diversos fatos da Historia do
Brasil, bem como de retratar a geograa regional do Sertao, Suassuna
acaba tambem por tecer uma crtica a propria literatura nacional, ora
homenageando nomes de escritores por muitos desconhecidos, trazendo-os ao conhecimento dos leitores, ora ressaltando as qualidades de outros
ja consagrados. Fios cruzam-se e tramas s
ao compostas pelo que guarda
a memoria, anal o papel desta e social e historicamente inegavel. Sem
memoria nao se constroi ou se preserva identidade; e, sem identidade,
nao h
a nacao. Desde logo, o narrador torna explcita a sua ligacao com
a cultura popular, declarando ser tambem leitor assduo dos textos populares ibericos; menciona-os pela voz do narrador: A, a medida que
eu ia crescendo, essas ideias 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
varias passagens do texto: a admiracao que tem pelo romanceiro iberico
medieval, bem como por outros textos daquele perodo. Isso so encaminha para observarmos o qu
ao e variada a composicao do Romance da
pedra do reino. Nao e, pois, a toa que, numa das epgrafes do romance,
Ariano opte por duas epgrafes ligadas a gura de D. Sebastiao. O que
nos permite compreender a obra como sebastianista. Em todos os nveis
da narrativa encontra-se a gura do rei, desde a opcao da descendencia
de Quaderna, herdeiro de Joao Ferreira, o mentor do episodio da Pedra
do Reino, ate pela sua facanha metaforica de ser o heroi de uma batalha
perdida, a causa de retomar o trono para sua famlia. Conforme Sonia
Ramalho Farias,
N'A Pedra do Reino, o sebastianismo avulta em primeirssimo
plano na dramatizac
ao romanesca do fen
omeno messi
anico, recobrindo praticamente todos os nveis da narrativa. Dom Sebasti
ao
torna-se a uma referencia n
ao s
o explcita e insistente, mas o
pr
oprio movel aglutinante de grande parte das hist
orias e subtemas que se entrelacam e se imbricam a tem
atica central.22
21

Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-volta, op. cit., p. 89.
22
S
onia L
ucia Ramalho de Farias, O Sert
ao de Jose Lins do Rego e Ariano Suassuna: espaco regional, messianismo e cangaco, Recife, Ed. Universitaria da UFPE,
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O mito de Dom Sebastiao, no romance-epopeia de Suassuna, associa-se a outros tantos aspectos tratados pelo autor, de modo a direcionar
essa releitura do rei portugues pela vertente da mesticagem. Na denicao de Suassuna, o sebastianismo de Quaderna remete para um sebastianismo mestico, como e mestica a etnia brasileira. Assim como ha
mesticagem, 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 ibericos e os ndios brasileiros, respectivamente. Tomando essas misturas, Suassuna congura
Quaderna como um sebastianista castanho, porque
[. . . ] se origina da conuencia dessas duas linhagens reais e cavaleirescas, a linhagem dos caboclos e cabras sertanejos da
Pedra do Reino e a linhagem dos gentis-homens descedentes dos
dalgos ibericos. Linhagens as quais o narrador se empenha em reconstituir, visando a comprovar o seu direito ao trono do Imperio
do Brasil na qualidade de Rei do Quinto Imperio e do Quinto
Naipe e de Profeta da Igreja Cat
olico-Sertaneja 23

Cabe ao personagem Samuel Wandernes a explicacao da persistencia
do mito sebastianista no Nordeste brasileiro, o que e enfatizado por Quaderna, no folheto XXV do romance, lembrando a acentuada crenca no
retorno do rei Desejado. Ao explicar as origens de Samuel Wandernes,
descendente da aristocracia rural pernambucana, narra como, ao desenvolver uma pesquisa sobre genealogia e heraldica, o emparedado
Wandernes encontrou a estranha estoria da famlia Garcia-Barreto:
A vers
ao que ele apresentava dessa hist
oria era, porem, 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, cheados 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, moco, casto e guerreiro como o Santo
2006, p. 350.
23
Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-volta, op. cit., p. 5. Grifos em aspas do autor.

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

O Romance da Pedra do Reino e as Ressonancias do Sebastianismo
na Literatura Armorial

37

que lhe deu nome, Cruzado e cavaleiro medieval extraviado na
Renascenca iberica  como dizia Samuel , tinha sido dado como
morto na batalha.24

Quaderna continua a sua explicacao sobre o desaparecimento de Dom
Sebastiao e a autocracia teocr
atica que Filipe II impos a Portugal e
ao Brasil, enfatizando as causas do sebastianismo. Este e, portanto, um
ponto da narrativa em que a adesao ao mito sebastianista esta posta
explicitamente, pois, se no plano pessoal e de suas aspiracoes literarias e
o proprio narrador personagem a gura associada a Dom Sebastiao, no
plano historico e da descendencia lusitana no Brasil a narrativa aponta
a famlia dos Garcia-Barreto como possvel linhagem do rei Portugues:
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 famlia Garcia Barreto a que n
os pertencamos. Dizia
Samuel que, de acordo com suas pesquisas hist
orico-poeticas,
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
mstica, sua honra de Soldado e suas perdidas esporas de cavaleiro. Esse e que seria o motivo da constancia do nome de Sebasti
ao em todos os lhos var
oes da famlia Garcia-Barreto25

Narrador matreiro, Quaderna encontrou uma forma de se liar a esta
possvel descendencia de Dom Sebastiao.
Merece uma nota, embora nao se constitua objeto de nosso estudo,
nesse momento a novela de Raimundo Carreiro, Bernarda Soledade  A
tigre do Sertao 26 , tambem como uma obra na qual se constata a presenca
do sebastianismo. Quic
a venhamos a desenvolver em outra publicacao
um estudo no qual possamos apresentar alem destas duas obras, varias
outras como comprovacao do sebastianismo no Movimento Armorial.
24

Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-volta, op. cit., p. 166.
25
Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino e o Prncipe 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. Sao Paulo, Iluminuras, 2009.
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4. Consideracoes nais
Autor arguto e sebastianista confesso, Ariano Suassuna elabora neste
romance um reino mtico e um reinado literario. Sua verve criativa,
mais do que assimilar a crenca comum de que Dom Sebasti
ao regressaria, constr
oi dois planos no romance para o sebastianismo, conforme
mencionamos: o plano explcito, no qual a linhagem sebastianista tem
descendencia nos Garcia-Barreto, e o plano implcito em que o protagonista constroi seu castelo literario e se torna rei, visto que descende do
monarca tao desejado dos povos lusitanos e brasileiros.
Portanto, Dom Sebastiao e um mito que continua a ser relido em
varios episodios, nao so da literatura, mas tambem da Historia. Ariano Suassuna, por exemplo, associa-o a gura de Antonio Conselheiro,
lder de Canudos. Na ccao, retoma o misticismo messianico trazendo-o
para o Sertao paraibano, para a sua querida Vila de Taperoa. Pedro
Dinis Ferreira Quaderna, descendente da linhagem do Encoberto, busca
realizar seu sonho de um reinado ut
opico, cujo centro se estabeleceria
atraves de seu castelo literario. Ele se sente um outro El-Rei Sebastiao,
vivendo a sua pr
opria epopeica-demanda-novelosa. Seu sonho e seu
reinado so sao possveis na literatura. E Ariano Suassuna, ao construir
este reino liter
ario de Quaderna, homenageou o Brasil e Portugal. Reacendeu, atraves da gura de Dom Sebastiao a promessa iniciada com
Dom Afonso Henriques:
D
a, contra a hora em que, errada,
Novos ineis vencam
A benc
ao como espada
A espada como benc
ao!27

Entretanto, falta a Portugal e aos portugueses, sebastianistas por
excelencia, s
uditos de um Quinto Imperio que nao se realizou, lembrar
como mais vvida a empreitada do Infante, aquele que, rompendo os
lacos de sangue, fundou Portugal, e nao se prendeu ao mito que contribuiu para a derrocada do Imperio fundado pelo povo lusitano.
27

Fernando Pessoa, Mensagem, op. cit., p. 32.
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Desejado, encoberto, ou adormecido, Dom Sebastiao e agora apenas
um mito. Nao existe, a nao ser na Historia, na memoria e na literatura.
Nao regressar
a, nao fundara um quinto imperio. Como bem escreveu
Ariano Suassuna28 , em seu Auto da Compadecida, Cumpriu sua sentenca. Encontrou-se com o u
nico mal irremedi
avel, aquilo que e a marca
do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicacao que
iguala tudo o que e vivo num so rebanho de condenados, porque tudo o
que e vivo, morre 29 .

28

Encerramos este artigo prestando homenagem ao grande mestre Armorial, Ariano Suassuna, por ocasi
ao de sua morte em 23 de Julho de 2014, com uma citacao
(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.

www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i

i

i

i

Eca de Queir
os e a cat
astrofe redentora
Ana Lusa Vilela


Centro de Literatura Portuguesa / Universidade de Evora

1. A miragem ideologica da catastrofe redentora (materializada no

motivo simbolico de uma invas
ao, talvez espanhola) data, em Eca de

Queiros, pelo menos do tempo da colaboracao no Distrito de Evora
, no
m da decada de 1860. Tudo se passa como se, por diversas vezes e por
diversos modos, Eca tivesse ambgua e longamente desejado (e invocado)
uma cat
astrofe iminente, especie de dil
uvio, de puricacao e refundacao
nacionais.
Intimamente ligada a crtica social, a miragem da catastrofe integra,
desde as primcias da vida literaria de Eca, uma serie simbolica de representacoes da sociedade, caracterizada pela inversao, falsicac
ao e articialidade dos valores e referencias coletivas: isto e, pela perda ontol
ogica.
Trata-se da obvia permeabilidade ao mito da decadencia, a grande metanarrativa da geracao de 70. Alan Freeland lembra que este mito  um
modo organico de pensar a Historia  surge, em Eca, na sequencia de
um modelo de Historia de Portugal inspirado nas ideias de Alexandre
Herculano. Traduzindo os longos ciclos de crescimento e de declnio em
termos de morte e de regeneracao da Patria, aparecer
a igualmente nos
discursos de Antero de Quental, Oliveira Martins ou Teolo Braga1 .
1

Cf. Alan Freeland, Imagined Endings: National Catastrophe in the Fiction
of Eca de Queir
os, in Portuguese Studies, vol. 15 (1999), Leeds / London / Philadelphia, W. S. Maney & Son Ltd for Modern Humanities Research Association,
1999, pp. 105-118 (105).
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A decadencia e um mito historico e literario, tipicamente ocidental
e moderno, cujo paradigma seria a queda dos imperios grego e romano
e que eclodiria ciclicamente, parecendo revivescer em perodos sucessivos de crise e reuxo2 . Como alias nos mostra Marc Angenot3 , esta
consciencia da decadencia poder
a caracterizar, no Ocidente, a atmosfera angustiada de grande parte dos discursos sociais do m do seculo 
que vemos ja anunciada por Eca na decada de 60. Inquieto e ressentido,
este discurso (e a mitologia cultural em que se enraizaria) processaria
duas nocoes basicas: a noc
ao de que o curso da Historia esta inetido por
uma falsicac
ao ou uma fratura, uma perversao ou uma desagregacao
irreparaveis; e a nocao da aproximacao assintotica de uma catastrofe,
que est
a sempre iminente mas que nunca mais chega:
Com efeito, n
os cheg
amos aqueles tempo de decadencia, de abaixamento, de corrupc
ao, de inf
amia, de vileza, que um grande e
terrvel facto deve vir. Nas sociedades democr
aticas de hoje n
ao
sei o que vir
a limpar a corrupc
ao; nos tempos bblicos foi um
dil
uvio [. . . ].4

Onze anos mais tarde, depois do conito franco-prussiano de 1870-1871, Eca parece estar disposto a ccionalizar essa catastrofe, como
modo de despertar a auto-consciencia da nacao: E simplesmente o que
eu quero fazer, e dar um grande choque electrico ao enorme porco ador o tempo de um projeto malogrado: o
mecido (rero-me a Patria) 5 . E
de A Batalha do Caia.
A possvel publicacao desta futura obra, narrativa de uma invasao
espanhola a Portugal, teria sido, ela propria, catastroca. Nao nos deteremos nela, ate porque essa obra nunca chegou a existir. Eca nunca
a escreveu. Ha provas da intenc
ao da sua escrita, em duas folhas que
2
Cf. Claude Gerthofert, Le mythe de la decadence, in Pierre Brunel (dir.),
Dictionnaire des Mythes Litteraires, Paris, Du Rocher, 1988, pp. 407-408.
3
Cf. Marc Angenot, Le cru et le faisande. Sexe, discours social et litterature a la

Belle Epoque
, Paris, Labor, 1986.
4
Eca de Queiros, Eca de Queiroz. Prosas esquecidas, vol. II, Alberto Machado
da Rosa (org.), Lisboa, Presenca, 1965, p. 311.
5
Eca de Queiros, Cartas e Outros Escritos, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 50.
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Marie-Helene Piwnik6 data de entre 1878 e 1881. Mas Eca de Queiros
abandonou esse projeto, que o psicanalista Pedro Luzes curiosamente
apelida de matricida 7 .
A catastrofe redentora sera depois, contudo, ccionada numa narrativa breve, A Cat
astrofe, nunca publicada pelo autor, e cuja data de
producao e insegura. O lho do escritor arma 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 ttulo A Batalha do Caia, e do qual,
infelizmente, n
ao existem outros vestgios alem do pano inicial do
livro. O conto e pouco mais do que esse plano amplicado: e a
preparac
ao do romance  como aquele outro conto, A [sic] Civilizac
ao, era ja uma primeira forma da [sic ] Cidade e as Serras.8

N'A Cat
astrofe, porem, nenhum elemento textual nos autoriza a
identicar como espanhol o inimigo que ocupa entao Lisboa e o resto
do pas9 . Supoe-se que a proximidade tematica desse conto com o malogrado projeto do romance A Batalha do Caia tera induzido essa interpretacao. Marie-Helene Piwnik, por seu turno, nao hesita em considerar
A Catastrofe como uma narrativa acabada e autonoma, ao contrario do
que tradicionalmente se arma10 .
Dez anos mais tarde, em Os Maias, sera ao incorrigvel Joao da Ega
que cabera apresentar, durante o jantar que oferece em honra de Cohen
no hotel Central, a invasao por Espanha como o meio privilegiado para
a regeneracao do pas, para:
[o] ressuscitar do esprito p
ublico e do genio portugues! Sovados,
humilhados, arrasados, escalavrados, tnhamos de fazer um esforco
desesperado para viver. [. . . ] est
avamos novos em folha, limpos,
escarolados, como se nunca tivessemos servido. E recomecava-se
6

Marie-Helene Piwnik, Introduc
ao a Eca de Queir
os, Contos II, edic
ao crtica
por Marie-Helene Piwnik, Lisboa, IN-CM, 2003, pp. 15-60 (23).
7
Pedro Luzes, Psican
alise de Eca de Queiros, Revista Cam
oes, n.o 9/10, Lisboa,
Instituto Cam
oes, 2000, pp. 58-66 (66).
8
Jose Maria Eca de Queir
os, apud Marie-Helene Piwnik, op. cit, p. 24.
9
Marie-Helene Piwnik, op. cit., p. 27.
10
Idem, ibidem, p. 16.
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uma hist
oria nova, um outro Portugal, um Portugal serio e inteligente, forte e decente, estudando, pensando, fazendo civilizac
ao
como outrora . . . Meninos, nada regenera uma nac
ao como uma
medonha tareia. . . Oh! Deus de Ourique, manda-nos o castelhano!
11

E voce, Cohen, passe-me o St. Emilion.

Fantasista e frvola (note-se a coexistencia entre a provocac
ao poltica e a circunstancia gastronomica), a proposta de Ega desencadeia nos
convivas uma reac
ao divertida. So Damaso, Alencar e Cohen o levam a
serio. Mas Ega tivera o bom-senso de ressalvar: [. . . ] invasao nao signica perda absoluta de independencia. Um receio tao est
upido e digno
so de uma sociedade tao est
upida como a do Primeiro de Dezembro 12 .
Esta passagem celebre d'Os Maias parece, na verdade, uma especie de
autocaricatura  mas nao tao completa que nao tome as suas precauc
oes:
quer para que seja entendida como frvola, quer para que seja, ainda assim, expressa e plausvel. Ou seja: a sua inclusao n'Os Maias revela que
ela teria algum signicado ainda, em 1888, para Eca como uma fantasia
muito antiga e funda (recalcada?), que so se autoriza a exprimir atraves
da ironia cuidadosamente doseada.
Talvez eco remoto da mem
oria historica das invasoes francesas, sofridas pela geracao anterior; talvez reminiscencia do arquetipo do dil
uvio
 parece-nos inequvoco que a gura da catastrofe puricadora (atraves,
ou nao, da invas
ao espanhola) esta, em Eca, explicitamente ao servico
do reforco da auto-imagem nacional; integrara possivelmente o reservatorio de imagens que, no autor, estruturam o processo identitario,
maintaining a sense of selfhood across time 13 .
O certo e que a orientacao ideologica deste ambguo desejo queirosiano pela catastrofe nacional  entre o mtico, o parodstico e o literario  parece ter, no conto A Cat
astrofe, visos de um particular anti justamente essa a ideia que tentarei desenvolver aqui.
-messianismo. E

11

Eca de Queiros, Os Maias, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 168.
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).
12

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Eca de Queir
os e a cat
astrofe redentora

45

2. Voltemos pois ao conto A Catastrofe, que Eca escreveu mas que
nunca publicou. O manuscrito deste conto breve, encontrado junto ao de
O Conde d'Abranhos (deixado igualmente inedito pelo autor), compoe-se de 17 folhas autografas, de pequeno formato, escritas a lapis de ambos
os lados, sem margem nem paragrafos. Nao apresenta nenhum ttulo (o
ttulo ter-lhe-a sido atribudo por um lho de Eca, primeiro editor da
obra) nem assinatura. Marie-Helene Piwnik, que lhe fez a edic
ao crtica,
sublinha que a caligraa e regular e as p
aginas terao sido numeradas por
um lho do romancista, mas que as rasuras e as correcoes foram feitas
pelo autor. E acrescenta: Tudo indica que se trata de um primeiro
esboco 14 .
A primeira edicao de A Cat
astrofe data de 1925, por Chardron, de
Lello & Irmao, juntamente com a de O Conde d'Abranhos. Mas esta e
uma edicao viciada, pois o manuscrito foi muito alterado pelo lho do
escritor que, alem de reelaborar o manuscrito paterno, de uma ponta a
outra e de mil e uma maneiras, lhe parece censurar, talvez por prudencia
poltica, algumas tiradas anticlericais15 .
Alem disso, revela Piwnik16 , mesmo em edic
oes que tiveram por base
a transcricao do manuscrito, o texto editado esta incompleto, surgindo
amputado das suas duas u
ltimas linhas. Na realidade, essas duas pequenas linhas, constantes no verso da u
ltima p
agina, tem uma importancia
singular: conferem a narrativa um fecho explcito e permitem considera-la como uma narrativa acabada, uma hist
oria, a de um patriota, e nao
17
como um fragmento incompleto .
E, assim, a editora crtica distingue resolutamente A Batalha do Caia
de A Cat
astrofe, apontando a data de producao 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 possvel protetora de Portugal18 .
Alan Freeland, num interessante e talvez pouco conhecido ensaio,
arma pertencer este conto queirosiano ao genero futur-war ction, mui14
15
16
17
18

Marie-Helene Piwnik, op. cit., p. 18.
Idem, ibidem, pp. 31-32.
Idem, ibidem, p. 17.
Idem, ibidem, p. 19.
Idem, ibidem, pp. 29-30.
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to prolco na Europa entre a guerra franco-prussiana de 1870-71 e o
advento da 1a Guerra Mundial. O prototipo do genero e The Battle of
Dorking, de Georges Chesney, publicado em 1871, que ccionaliza prospetivamente a invas
ao da Inglaterra, a guerra e as condicoes da queda
do imperio britanico. Como n'A Cat
astrofe, o narrador de The Battle of
Dorking e autodiegetico e antigo soldado voluntario. Todavia, para alem
de not
orias divergencias ideologicas entre ambas as obras, enquanto na
narrativa inglesa e dada muita importancia aos relatos da guerra, n'A
Catastrofe esse relato e proporcionalmente menor e menos importante
do que a reexao sobre a licao coletiva representada pela guerra e pela
invasao de Portugal19 .

3. A Catastrofe tem, na realidade, uma intriga particularmente esquematica. Concebido como uma serie de cenas fortemente simbolicas,
tem a estrutura logica de uma forma simples. Na sua brevidade e concentracao algo tensa e violenta, o conto efetivamente recupera alguma
coisa da matriz narrativa do mito, parecendo, como ele, constituir um
relato bastante seco, suscetvel de organizar, segundo uma lei de rapida
consecucao ou do caminho mais curto, acontecimentos breves e contrastados20 . No entanto, esta relativa secura desenvolta coabita com uma
narracao autodiegetica e cogitativa, de timbre estilstico curiosamente
velado e sobrio.
Basicamente, representa-se aqui um mundo possvel: uma Lisboa invadida, sem soberania, sob o jugo opressor do inimigo. Esta linearidade exemplar e assistida, contudo, por uma concatenac
ao sosticada
de episodios e de tempos, habilmente interligados e reconstituindo uma
narrativa sucessivamente retrospetiva. Na verdade, poderamos denir
este conto como uma justaposicao de cenas fortes e contrastadas, cronologica e tematicamente articuladas, conglobadas pela narracao meditativa e discreta produzida por uma testemunha. Aqui, e sem d
uvida
19

Cf. Alan Freeland, op. cit., pp. 107-108.
Colette Astier, Interferences et concidences des narrations litteraire et mythologique, in Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des Mythes Litteraires, Paris, Du Rocher,
1988, p. 1080.
20
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mais importante a reexao do que a acao, funcionando esta como uma
ilustracao e um t
opico para aquela.
No conto, podemos identicar tres tempos da acao, correspondendo a
cinco partes da narrativa (que, no texto, surgem sem qualquer indicacao
externa, como se, efetivamente, o conto tivesse sido escrito de um jato,
ou acompanhasse o continuum discursivo da memoria e da consciencia
do narrador). Esses tres tempos s
ao, esquematicamente: em primeiro
lugar, o pos-catastrofe, que constitui o presente da narracao e emoldura
a narrativa, diretamente representado no incio (1a parte) e no nal (5a
parte); em segundo lugar, o tempo da catastrofe e da guerra, dividido
pelo momento mais remoto (o do an
uncio da invasao, 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 pre-catastrofe, coincidente com o tempo da
producao do conto e, portanto, com o presente emprico 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 ceu cuja cor azul
parece j
a ter algo de bruma londrina 21 . Sublinhem-se desde ja dois ou
tres elementos importantes: a recorrencia notavel dos motivos da casa,
da bandeira e do horizonte espacial (o ceu ou o rmamento), investidos
de valores simbolicos interessantes: sem d
uvida smbolos dos poderes
formal ou informalmente institudos (proprios ou invasores), funcionam
sobretudo como a referencia a entidades agregadoras, seres tutelares que
presidem aos cenarios, aglutinam os elementos e metaforizam o ambiente.
Este horizonte e captado pela perspetiva de um narrador, representante do burgues medio 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 comeca e termina a narrativa  e um posto de mira privilegiado sobre o coracao da cidade e,
desgracadamente, tambem sobre a sentinela inimiga do Arsenal, perpe21
22

Eca de Queiros, A Cat
astrofe, in Contos II, ed. cit., p. 64.
Idem, ibidem, p. 63.
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tuamente presente e vigilante. Sendo o estrangeiro invasor personicado
por essa sentinela, que ocupa um lugar que dantes era o da sentinela
portuguesa, a autocrtica 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 quarteis e da insalubridade dos ranchos,  vejo nessa superioridade de tipo e de raca
toda a explicac
ao da cat
astrofe.23

Parece retomar-se, aqui, a representacao acerba da degeneracao racial e espiritual da sociedade portuguesa, aproximando esta narrativa de
tpicas orientacoes queirosianas, desde As Farpas ate, talvez, A Ilustre
Casa de Ramires. Se, nesta tirada, se identica o estafado argumento
da raca, coadjuvado pelas adversas condic
oes de vida dos militares,
como justicando a derrota militar, umas linhas abaixo o argumentario
diversica-se, generaliza-se e, sobretudo, adquire uma feicao psicol
ogica,
espiritual e etica:
E desta vis
ao do soldado parece-me ent
ao alargar-se, e abranger
toda a cidade, todo o pas: foi esta sonolencia l
ugubre, este tedio,
esta falta de decis
ao, de energia, esta indiferenca cnica, este relaxamento da energia e da vontade, creio que nos perderam. . . As
vezes, soam-me ao ouvido as acusac
oes tantas vezes repetidas do
tempo da luta: n
ao tnhamos nem exercito, nem quadros, nem artilharia, nem defesa, nem armas. . . Qual! O que n
ao tnhamos eram
almas. . . era isso que estava morto, apagado, adormecido, desnacionalizado, incerto. . . Ora num Estado em que as almas est
ao
envelhecidas e gastas  o que resta pouco vale.24

Ou seja, neste conto, as razoes para a catastrofe  a perda de soberania  vao centrar-se numa noc
ao de ndole espiritual: a alma. A
falta de alma (termo cujas ocorrencias sao frequentes no conto) da
23
24

Idem, ibidem, p. 56.
Idem, ibidem, p. 66.
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sociedade portuguesa do pre-guerra seria a razao maior do desastre nacional. O sintoma maior dessa falta de alma seria a absoluta incapacidade, por parte do povo portugues, de reagir autonomamente, tomando
iniciativas racionais, consequentes e ecazes; por exemplo, durante a
catastroca batalha, s
ao literalmente esmagadas algumas heroicas iniciativas, individuais e isoladas. Essa incapacidade de reacao consciente
e organizada esta inextricavelmente associada ao habito secular da excessiva dependencia do Estado. Desse modo, a mentalidade coletiva e a
propria geracao do narrador sao explicitamente responsabilizadas pela
desgraca. Tanto a inercia longamente instalada na sociedade portuguesa
como a sua crtica esteril e, no fundo, c
umplice sao os fatores centrais
da cat
astrofe nacional.

3.2 A segunda parte e ligada a primeira atraves do motivo da sentinela. Em analepse, e representada a noite em que se soube em Lisboa
a notcia da invasao.
Numa casa lisboeta (a do Nunes, que fazia anos), a reacao dos presentes a derrota salda-se pela sensacao de impotencia e pelos pequenos
temores inspirados pelo egosmo material  perder o emprego, os rendimentos25 . Entretanto, surge uma manifestacao de um grupo de jovens
estudantes no Rossio, apelando a defesa da independencia. E, dentro de
casa, para sacudir o torpor apavorado das senhoras 26 , um alferes recita,
languido, a uma assembleia de amigos singularmente passiva e amodorrada, um poema que fala sobre uma sentinela romantica: Dorme, que
eu velo, sedutora imagem. . .  27 (trata-se de um verso celebre de A Ju a resposta da sociedade a uma corajosa, mas
dia, de Tomas Ribeiro). E
isolada e fugaz, iniciativa emocional. O canto dos manifestantes acaba
por se abater e extinguir, como uma bandeira a que falta a forca para se
erguer no mastro28 . A resposta ao apelo as armas e a plangente voz do
erotismo romantico. E, [j]
a a essa hora, o exercito inimigo pisava o solo
da patria 29 . De certo modo, pode sentir-se aqui a representacao subtil
25
26
27
28
29

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,

pp. 66-69.
p. 70.
pp. 69-70.
p. 69.
p. 70.
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da misoginia anti-romantica, assente na oposicao proudhoniana entre a
mulher (seducao e passividade) e o homem (racionalidade e acao).

3.3 A representacao desta lrica sentinela e elo de ligacao com a parte
e o momento seguintes da narrativa: ainda em ash-back, na terceira
parte o narrador relata a sua experiencia direta da guerra e dos seus
horrores. E percebe-se neste relato uma conguracao algo apocalptica,
funcionando a guerra como uma cesura veemente da ordem social, ja
anunciada nos ajuntamentos do Rossio.
Trata-se de um relato de elevada projecao subjetiva, com contornos
de pesadelo, alucinac
ao e incompreensao. Representa-se um agudo sofrimento fsico, permeado de desorientacao e desamparo, num ambiente
de espera indecisa e confusa. Perceciona-se, sem ser possvel ao narrador mapea-los claramente, um casebre, uma colina, um aglomerado de
arvores. Novamente o motivo da casa (neste passo, o precario miseravel
que serve de albergue aos feridos) recupera simbolicamente uma sionomia humana e coletiva: est
upida, negligente, ou miseravel.
Sob a chuva torrencial, o cansaco e a fome extremos, o grupo de
milicianos nao sabe onde esta, ou onde estao os inimigos; o narrador e
os seus companheiros nao veem nada nem ninguem, alem das sombras,
 um cenario de pesadelo indenido, em que
da lama, da nevoa parda. E
e mais lancinante a sensacao fsica e o terror30 .
Em contraste com a massa dos milicianos, confundida com o espaco
coletivo, destaca-se, irreconhecvel, a gura do alferes, o mesmo que recitava languidamente A judia no recente ser
ao lisboeta. Heroico anal,
comanda no teatro da guerra a milcia mal vestida, mal alimentada e
mal treinada; e termina sendo mortalmente atingido por s
ubita fuzilaria, pedindo aos seus que lhe acabem a agonia. Porem, e o momento
da fuga desordenada e em panico. Outro ocial, tentando deter a debandada, acaba cegamente espezinhado pela multid
ao em fuga31 . Um e
outro constituem talvez guras sacriciais, exemplos falhados de Messias
da celeritas voluntarista, com a vocacao do fracasso32 .
30

Idem, ibidem, pp. 70-71.
Idem, ibidem, p. 71.
32
Cf. Francois Laplantine, Les trois voix de l'imaginaire. Le messianisme, la possession, et l'utopie, Paris, Editions Universitaires, 1974.
31
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Depois, o regresso do narrador a Lisboa permite-lhe a visao da
aglomeracao no Rossio do povo em fuga, uma massa brutal e apavorada, redemoinhando sobre si mesma, gritando por pao, sob a chuva
implacavel 33 . Os levantamentos sao caoticos, quer devocionais, quer
agressivos, ora arrojando-se as igrejas, ora pedindo armas, e o narrador
resume-os: sao os horrores da demagogia 34 . Nesta representacao, como
na da batalha, nao poderemos deixar de identicar elementos simbolicos,
partilhados quer pelos mitos do dil
uvio, quer pelos do apocalipse: um cataclismo, em que a violencia se acompanha de chuva catastr
oca, abala
a ordem instituda e instala o regresso ao caos. A ele se seguira, tipicamente, um tempo de permanencia numa especie de reino da morte 
do qual, depois da prova terrvel e puricadora, os sobreviventes deverao
sair regenerados35 . Ao servico de uma requintada economia narrativa,
esta remissibilidade aos motivos mticos e a sua temporalidade cclica
alia-se neste ponto ao sum
ario e a elipse (Como entrei em Lisboa, e
me achei em casa  realmente nao me lembro 36 ), e contribui para a
criacao, na narrativa, de um efeito de unidade temporal, que de algum
modo estabiliza, conferindo-lhe concentracao 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 episodio cruel ao tempo mais vasto, indenido e pachorrento,
 a quarta e pen
anterior ao desastre. E
ultima parte da narrativa, que corresponde a um regresso ao tempo anterior, aquele que criou condicoes e
de algum modo traduziu o sentimento latente, mas inerme, da catastrofe
iminente: o tempo de Eca. Trata-se do momento central e mais remoto
do tempo intradiegetico, mas que coincide com o presente extradiegetico
 o presente da producao do conto: E pensar que durante anos nos
 nesses anos (a epoca em que o texto
podamos ter preparado. E
e produzido) que e possvel rastrear esse ambguo e ocioso desejo de
catastrofe, de sensac
ao de inviabilidade do pas e da sua queda pr
oxima,
33
34
35
36

Eca de Queiros, A Cat
astrofe, in Contos II, ed. cit., p. 73.
Idem, ibidem, p. 73.
Cf. Cougnal, in Pierre Brunel (dir.), op. cit., p. 430.
Eca de Queiros, A Cat
astrofe, in ed. cit., p. 73.
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e mesmo da sua invasao (Isto esta caindo tudo entre as maos dos outros. . .  37 ).
Teria sido u
til ter formado um corpo de voluntarios a maneira da
38
Inglaterra , com disciplina, orgulho da farda, equipamento, etc.. Mas,
sobretudo, a causa da derrota era o abatimento e a inercia: Tnhamos
cado na indiferenca, num cepticismo imbecil, num desdem de toda a
ideia, numa repugnancia de todo o esforco, numa anulacao da vontade.
Estavamos caquecticos. 39 . Os desgracados habitos de dependencia (da
Igreja, do Estado) foram, eles sim, os culpados da catastrofe:
Quando um pas abdica assim nas m
aos dum governo toda a sua
iniciativa  cruza os bracos, e espera que a civilizac
ao lhe caia
feita das secretarias, como a luz lhe vem do sol  este pas est
a
mal; as almas perdem o vigor; os bracos o h
abito do trabalho; a
consciencia perde a regra, o cerebro perde a acc
ao. E como o governo est
a l
a para fazer tudo  o pas estira-se ao sol, acomoda-se
para dormir bem. Acorda, como n
os acord
amos, com uma sentinela estrangeira a porta do Arsenal. Ah, se n
os tivessemos sabido!40

Neste conto assistimos, pois, a uma justaposicao textual das representacoes das causas remotas e das consequencias da nefanda atitude
da sociedade portuguesa. Segue-se-lhe uma literal retratac
ao da crtica
feroz e esteril, ou, mesmo, do vencidismo precoce da elite burguesa de
Lisboa:
Iamos para os cafes, para o Gremio, tracar a perna, e entre duas
fumacas, dizer indolentemente:
 Isto e uma choldra! Isto est
a perdido! Este e um pas ign
obil!. . .
Isto est
a caindo entre as m
aos dos outros. . .
E em lugar de nos esforcarmos por salvar isto  pedamos mais
cognac, e partamos para o lupanar. Ah gerac
ao covarde, foste
bem castigada!41
37
38
39
40
41

Idem, ibidem, p. 75.
Idem, ibidem, p. 73.
Idem, ibidem, p. 73.
Idem, ibidem, p. 74.
Idem, ibidem, p. 75.
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Assim, atraves da particular montagem anisocronica da narrativa
(diretamente relacionada com a narracao autodiegetica, e consequente
adocao de estrategias como as do telling e de extensoes reexivas das
cenas rememoradas), a pen
ultima e a u
ltima partes do conto contrastam
vivamente entre si  tanto quanto contrastam a realidade referencial (a
contemporaneidade do autor, fazendo prever a runa) e aquela que lhe
sucedera (a runa e a consequente regenerac
ao): Mas agora esta geracao
e outra gente: esta nao diz que isto esta perdido: cala-se e espera; se nao
esta animada, esta concentrada. . .  42 .

3.5 O nal do conto retoma, pois, o agora do incio, mas a uma nova
luz: a da diferenca e da esperanca. Mesmo sendo, neste conto, marcante
e maioritario o tom crtico e autocrtico, pr
oprio de quem faz um exame
coletivo de consciencia, e conclui que a atitude mental de todos foi a
responsavel pelo cataclismo, o conto nao termina sem a caracterizacao
de uma nova epoca, feita de gente renovada.
Agora, quase nao importam os outros, os inimigos, gurados por
antonomasia pela constante sentinela do Arsenal; agora importam sobretudo, e de outra maneira, os n
os, os que aprenderam a licao, os
descendentes da geracao perdida, a comunidade clandestina e vasta dos
 notavel, em A Cat
conspiradores. E
astrofe, a importancia consagrada e
 o tempo
a conanca depositada nos lhos da geracao exterminada. E
da germinacao como que p
os-diluviana : as tarefas da regeneracao incluem explicitamente a da procriacao (as mulheres parecem ter sentido
a sua responsabilidade e s
ao maes, porque tem o dever de propagar [?]
43
cidadaos ). Coagida a reserva e a interioridade, a sociedade encerra-se
na organizacao, no trabalho e no estudo. Descreve-se a organizacao forte
da famlia, concentrada na educacao dos lhos no amor a liberdade e a
patria. Refugiada em si propria e, mais uma vez, no crculo ntimo das
suas casas, essa vida latente e solidaria resiste, prepara-se e busca, como
no interior da arca sob o dil
uvio, os sinais luminosos do futuro.

42
43

Idem, ibidem, p. 75.
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
vidraca 44 .
Deste modo se progride nas linhas de mira do horizonte narrativo:
do olhar vertical, de baixo para cima, perscrutando, como os sobreviventes na arca de Noe, o largo ceu, a chuva, o rmamento, o sol, ou a
lua melancolica, as personagens passam a tar, pelo contrario, 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. Ja nao se olha
o horizonte vago e imponderavel do ceu: olha-se horizontalmente, fraternalmente o vizinho; olha-se prospetivamente o grande momento da
desforra; e olha-se a sentinela estrangeira, igualmente vizinha, para avivar prolaticamente o odio e a forca da esperanca. A imagem obsidiante
do grande Outro, o inimigo robusto e atletico, e, neste sentido, indispensavel e coesiva: serve simultaneamente a comunidade, no nal, como
um estmulo e como um repoussoir ; e uma especie de gura do Pai ou
do Super-Ego malevolo, memento da sua fraqueza e da catastrofe que
ela gerou  mas tambem do acicate e da emulacao.
A comunidade reprimida consola-se atraves das suas meditacoes e
celebracoes secretas, rituais que inventa para fortalecer os seus vnculos
e incitar ao culto da nacao. Mesmo a bandeira nacional, tao amada agora
(as quinas de que nos nos ramos, e que agora nos enternecem 45 ) baixou ao ref
ugio do culto caseiro. E essa mesma migrac
ao acentua a tonalidade centrpeta e interiorizante do pr
oprio relato: como uma viagem
iniciatica ao inconsciente, ou uma morte simbolica, condicao preambular
da redenc
ao.

4. Notamos, pois, que o escalonamento de tempos n'A Catastrofe
e concebido de forma muito habil, produzindo, nomeadamente, duas
ordens de efeitos de leitura. Por um lado, o contraste gerado pela contiguidade das duas partes nais  localizando os comportamentos sociais
no passado mais remoto (antes da guerra) e no presente (apos a guerra)
44
45

Idem, ibidem, p. 74.
Idem, ibidem, p. 75.
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 condensa o essencial do sentido ideologico do conto. Por outro lado, a
progressao subtil entre incipit e explicit  ambos centrados no presente
pos-guerra da narrac
ao  abre a narrativa a projecao de um futuro que,
sendo remoto e incerto, confere no entanto a narrativa um fecho preciso
e um sentido claramente esperancoso.
No mesmo sentido se observa neste conto uma particular subversao
do modelo classico da gura da cat
astrofe, enquanto desenlace tragico.
Comecando a narrativa pelos days after, a representacao do pathos e
da cat
astrofe, nao apenas indiciada, mas concretizada desde o incio, e
temperada pela narrativa em apaziguante ash-back e permite antecipar novo (embora longnquo) clmax, invertendo o sentido profundo do
elemento catastroco.
Do mesmo modo, a narracao autodiegetica constroi, com delicadeza,
uma especialssima gura de narrador. Signicativamente an
onimo, ele
e talvez literalmente um tipo. O seu anonimato nao prejudica a sua
especie particular de referencialidade nacional, talvez universal: representando condicao e atributos tpicos (os do comum burgues ), e esse
anonimato que convida a sua generalizacao e reguracao pelo leitor. O
anonimato acentua, alem disso, a natureza paradigmatica dos acontecimentos narrados. Numa retrospecao que e uma introspecao, o narrador
d'A Cat
astrofe exibe uma exemplaridade e centralidade cruciais. Ele e,
no conto, materialmente medial. A absoluta prevalencia do seu ponto
de vista pessoal, privilegiado pela localizacao espacial da sua casa, pela
experiencia da guerra, pela sua pertenca burguesa, proporciona uma
perspetiva frequentemente panoramica, em picado (sobre o Rossio) e
em contrapicado (na cena de guerra), reforcando a impressao de centralidade e universalidade.
Complementarmente aos efeitos do anonimato do narrador, atua a
organicidade indenida, mas difusa, da representacao das personagens
do conto, muitas delas coletivas, anonimas ou usando uma especie de
nao-nomes (como o exemplar Nunes. . . ). E corresponde-lhe a moderacao
 quase um empobrecimento  do discurso nal do narrador. Com uma
sugestao de ternura, curiosamente anticarismatico e em surdina (t
ao em
surdina que as duas linhas nais do conto, constantes do verso do manuscrito, so foram realmente descobertas em 2003), o seu tom contido,
como a meia-voz, permite que a mistura de ambiente opressivo e deswww.lusosoa.net
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conforto ontologico coexista com a vaga esperanca comum e a aspiracao
de todos a um futuro feliz. Anal, foi conquistado por todos, atraves
da dor e da anomia, esse vital suplemento de alma, que sera tambem a
reconquista coletiva da soberania e da identidade nacionais. O narrador
d'A Cat
astrofe e, anal, apenas um modelo absolutamente mediano de
testemunha, cuja exemplaridade o funde na multid
ao.
Ernesto Rodrigues evoca Bernardo Soares46 , a proposito do narrador d'A Cat
astrofe. Compreende-se (embora mal) que ele lhe recorde
esse semi-heteronimo pessoano que, desassossegado, insone e entorpecido, se recusa a si mesmo um rosto, e em quem Pessoa se reconhece
no cansaco e na mutilacao. Mas, se assim e, o narrador d'A Cat
astrofe
e um semi-heteronimo-anonimo de Eca. Neste conto, a laxid
ao deliberada das diferencas entre a guracao individual e a coletiva, apagando
os valores da heroicidade pessoal, sublinha os regenerados valores da
emocao patriotica partilhada, da consciencia, do carater e do sentido
solidario da comunidade em vias de salvacao. Este narrador e, anal,
um anti-Bernardo Soares. Se, como diz Robert Brechon, Bernardo Soares 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 portugues descobre em
si mesmo quando para de dormir.

5. Acordar  e o desgnio fundamental desta narrativa. Despertar
a consciencia coletiva de uma nacao apatica e degenerescente para a
importancia da responsabilidade, do esforco e do amor-proprio; mas
tambem para o valor do sentido da comunidade organizada, do sentimento de nac
ao e de cidadania. Repare-se que nunca e nomeada a
nacionalidade do invasor. Bloqueada a hipotese de, por exemplo, acusar
os espanhois, o povo portugues encontra-se igualmente sem a tradicional protecao britanica  e isso pode reforcar a importancia da sua ac
ao
46

Ernesto Rodrigues, Prefacio a Eca de Queiroz. A Cat
astrofe e Outros Contos,
Lisboa, Rolim, 1986, p. 39.
47
Robert Brechon. Estranho Estrangeiro  Uma biograa 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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autonoma48 . Note-se, alem disso, que os tradicionais her
ois da celeritas
 jovens, voluntaristas, violentos e fundadores  sao aqui substitudos
pelos pacatos herois da gravitas : paternais, educadores, meditativos, sobretudo discretos e pacientes: esta geracao (. . . ) cala-se e espera 49 .
Observe-se, ainda, que a comocao que a publicacao desta obra
(como a da fracassada A Batalha do Caia ) teria querido desencadear
pode ser atribuda a um ideal etico e cvico  com origem num republicanismo ideal que Rui Ramos considera inspirado na interpretac
ao
da historia da rep
ublica romana  que tera sido perseguido pelas guras
da geracao de 7050 . Trata-se da ideia latina da virtus, a forca viril e
justa, associada ao sentido da dignidade coletiva, da integridade cvica e
da honra patriotica. O recentramento dos u
ltimos anos na interrogacao
mais ampla sobre a identidade nacional e o sentido da cultura europeia pode pois constituir, por parte de Eca, a recuperacao mais ntida,
pelo vies simb
olico, da elementaridade de um ideal etico-poltico de raiz
classica, presente desde muito cedo na sua formac
ao.
Este conto de tese consiste pois numa esquematizacao modelar
da identidade social portuguesa  uma caracterstica tematica de certo
modo extensvel a obra queirosiana como um todo: justamente aqui se
faz a retratacao de um vencidismo precoce e ocioso, tpico das pseudo-elites da capital (que Eca integra certamente no momento da sua producao).
A simplicac
ao e distorcao exemplares, a imprecis
ao referencial e
historica, a tensao que elas engendram, criam nesta narrativa uma intemporalidade larga, xada no tpico  isto e, no presente-padr
ao. Trata-se de um mito pedagogico. Ele conta, como o mito do Apocalipse, a desaparicao convulsiva dum mundo, a rutura radical com a sua ordem
contnua e historica, a que se seguira uma salvac
ao nal.
Porem, ao contr
ario da narrativa apocalptica, essa salvacao nao
liga o m do mundo a transcendencia nem a esperanca messianica. A
salvacao nao esta no outro, em qualquer outro, mas no mesmo e nos seus
iguais, no coletivo coeso  em cada um, em todos, e na consciencia da
48

Cf. Alan Freeland, op. cit., pp. 115-116.
Eca de Queiros, A Cat
astrofe, in ed. cit., p. 75.
50
Cf. Rui Ramos, A Segunda Fundac
ao (1890-1926), in Jose Mattoso (dir.),
Historia de Portugal, Lisboa, Crculo de Leitores, 1994, vol. VI, pp. 62-63.
49
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 uma especie de messianismo antimessianico: nao assenta
sua coes
ao. E
no carisma do chefe salvador, mas na preparacao anonima e solid
aria,
pacca e interior e, sobretudo, na educacao das criancas. Quando o narrador aponta ao lho a atletica sentinela que os guarda  representando
o invasor odiado  nao lhe indica um messias: assinala-lhe um modelo de
virilidade, autodeterminacao e disciplina que ele, e so ele, generalizado
a cultura do pas, podera evitar a derrocada e a humilhacao coletivas.
Na verdade, A Cat
astrofe diz-nos que o importante e que os desastres
sejam interpretados como um estmulo a educacao autonoma e solidaria.
Metanarrativas, as linhas nais do manuscrito, so recentemente recuperadas, acentuam a ancestral funcao do conto, a sua funcao aglutinadora,
moralizante e pedagogica, fomentando a partilha comunitaria de valores
e de crencas.
Dizem-nos essas linhas: como um curso de historia nacional, conto
aos meus rapazes esta hist
oria, dum patriota 51 . Os seus rapazes, os
narratarios, os descendentes, somos n
os.

51

Eca de Queiros, A Cat
astrofe, in ed. cit., p. 75.
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Miss
ao da Servia na Primeira Guerra
Mundial e o seu reexo na identidade e
nas representac
oes no mundo
Anamarija Marinovic

Centro de Literaturas e Culturas Lusofonas e Europeias da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

Introducao
Este artigo tem por nalidade apresentar e analisar o papel e a
missao da Servia neste conito. Embora a Historia nao seja a nossa
area especca de investigacao, abordaremos o tema do ponto de vista
historico, utilizando, para este efeito, as fontes de autores nacionais e estrangeiras, de forma a sermos tao imparciais quanto possvel ao encarar
esta parte da historia do nosso pas, a nosso ver muito heroica e quase
missionaria na historia universal. No ambito da construcao da identidade
nacional servia apos a Primeira Guerra Mundial, sera inevit
avel, a nosso
ver, mencionar tambem algumas fontes literarias, sobretudo poeticas
servias inspiradas no tema, procurando analisar o papel da literatura, e
mais especicamente da poesia na criac
ao de um imagin
ario heroico e
quase mtico envolvendo alguns acontecimentos hist
oricos. Veremos se e
de que forma a poesia criada imediatamente apos a guerra inuenciou a
criacao de ideias patrioticas (ou n
ao) acerca de determinadas personagens participantes na guerra (nomeadamente Gavrilo Princip), o proprio
pas e o seu povo. Procuraremos demonstrar que as visoes historicas e
poeticas do papel da Servia na Primeira Guerra Mundial nao foram
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exageradas nem particularmente nacionalistas, sendo perfeitamente inseridas no contexto sociocultural em que foram criadas.
Para os efeitos deste trabalho, concentrar-nos-emos em tres acontecimentos fulcrais para a Servia em toda a Primeira Guerra Mundial: o
atentado de Sarajevo, a retirada dos militares servios atraves da Albania
e a rutura da Frente de Tessalonica. No que diz respeito ao primeiro,
as fontes estrangeiras e algumas nacionais parecem unvocas, quase culpando a Servia do incio da guerra e de todos os erros polticos, diplomaticos e hist
oricos que, segundo se costuma interpretar, conduziram
ao atentado do arquiduque Francisco Fernando e da sua esposa Soa.
Em relacao ao segundo e terceiro acontecimentos, durante a guerra,
os jornais estrangeiros, especialmente franceses e ingleses, destacavam a
invulgar coragem dos Aliados, particularmente dos servios, admirando as
taticas e tecnicas militares aplicadas nas batalhas e a grande abnegacao,
sacrifcio e entrega aos ideais, por parte do povo e do exercito servio1 . Os
jornais alem
aes e austracos2 , porem, pareciam destacar-se pelas caricaturas e abordagens negativas anti-eslavas e anti-servias, fomentando as
ideias da superioridade da raca germanica. Nao dominando, porem, a
lngua alem
a, nao podemos analisar o conte
udo dos textos jornalsticos,
limitando-nos, porem, apenas as caricaturas e as fotograas, que nos
levaram a esta conclusao.
Imediatamente depois da guerra, os servios eram vistos, no mundo e
no proprio pas, simultaneamente como os principais culpados da guerra
e os valentes herois que defenderam a Europa e os valores cristaos.
Os documentos e livros estrangeiros que consultamos para este artigo
1

O jornal frances Le Petit Journal, na capa de um dos seus n
umeros, presta homenagem a Her
oica Servia, como se pode vericar 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
aes e
A Servia tem que morrer!  caricatura muito popular nos jornais alem
austracos 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 nao mencionam o especco papel da Servia na retirada atraves da
Albania, podendo interpreta-lo ou como um ato de cobardia, ou como
uma das maiores derrotas na hist
oria do povo servio. No que se refere
a Frente de Tessal
onica, os autores estrangeiros costumam limitar-se a
caracterizar este evento como uma grande vitoria dos Aliados, mencionando a Servia apenas esporadicamente.
A nosso ver, um dos piores erros cometidos por parte do Governo
servio, relativamente aos veteranos da Primeira Guerra Mundial, e o
facto de eles nao 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, ate ao m da guerra, herois gloriosos, tinham que pedir esmola na rua ou aceitar trabalhos humilhantes e
mal pagos. Nomeadamente, Milunka Savic, a primeira mulher sargento
no exercito servio, guerreira destacada e extremamente corajosa, morreu
limpando casas de banho p
ublicas, sendo esta situacao um exemplo das
atitudes ingratas por parte do Estado servio.
Esta divisao entre os sentimentos de culpa, vergonha, ingratid
ao, patriotismo, sacrifcio cristao e herosmo, inuenciou, certamente a identidade nacional servia, as suas representacoes e praticas identitarias dentro e fora do nosso pas, o que procuraremos demonstrar ao longo deste
trabalho.

Contexto historico e as circunstancias que conduziram a
guerra
Embora aparentemente seja facil determinar as causas da Primeira
Guerra Mundial, esta tarefa torna-se mais complexa quando se observam os problemas e as situac
oes sociais e polticas em cada pas interveniente: o imperio austro-h
ungaro estava a perder o seu poder, uma vez
que estava a enfrentar o desejo de diversas nacionalidades que a incorporavam de se libertarem da sua ocupacao, a R
ussia tinha numerosos
problemas ao nvel das desigualdades e injusticas sociais, os regimes nos
pases que chegariam a intervir na guerra eram antidemocraticos, o que
ocasionava uma serie de tensoes polticas nos pases europeus. Francisco
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Jose apercebeu-se de que o poder dos h
ungaros estava a aumentar no
seu imperio e, para o impedir, deu varios nveis de autonomia aos servios
e croatas. Ele proprio estava contra o incio da guerra, com receio da
intervencao russa para defender a Servia.
A situacao sociopoltica na Europa no nal do seculo XIX e no incio
do seculo XX n
ao era simples, uma vez que a Franca, derrotada na guerra
franco-prussiana de 1871, se viu obrigada a ceder a Alemanha a regiao
de Alsacia-Lorena, que continha muitos recursos naturais, sobretudo
carvao e ferro. De acordo com o losofo frances Jean Jaures a causa
mais profunda da guerra esta nos antagonismos que desde o aparecimento do imperialismo opuseram as grandes potencias. 3 . Exatamente
nesta linha de pensamento podem ser interpretados os esforcos de Ale
manha e Austria-Hungria
de tencionar criar uma forte uni
ao economica
com a Belgica, Holanda, Luxemburgo, Suca, Polonia e Ucrania e de
manter subordinados os pases balcanicos. As tentativas alemas de criarem um grande imperio na Europa tinham por objetivo assustar o Reino
Unido e retirar-lhe o poder sobre o Egito e a India. Vladimir Ilitch Ulianov considera que a Primeira Guerra Mundial surgiu como resultado da
luta pelos mercados dos pases capitalistas 4 . Citamos neste contexto
Lenine, apenas para reforcar a ideia do cenario poltico, social e cultural na Europa, imediatamente antes da eclosao da Grande Guerra. Os
jogos das grandes potencias pelo poder, inuencias e riquezas materiais,
conjuntamente com fatores geopolticos, sociais, nacionais e culturais
contriburam para o ambiente propcio para o conito de tamanho e
intensidade da Primeira Grande Guerra, cujo n
umero de participantes
e vtimas ultrapassou as expectativas de todos os pases intervenientes.
Para Rene Remond5 , as causas da Primeira Guerra Mundial passam pelo
desejo das potencias centrais de impor a hegemonia na Europa, sendo
tambem da ordem economica, muito mais do que nacional, cultural ou
social.
3

Jean Jaures, Potemkine: As Causas da Primeira Guerra Mundial, Lisboa, Editorial Estampa, 1977, p. 9.
4
Vladimir Ilitch Ulianov, apud, idem.
5
Rene Remond, Introduc
ao a historia do nosso tempo: do Antigo Regime aos
nossos dias, revisao cientca de Jorge Miguel Pedreira, traducao de Teresa Loureiro,
Lisboa , Gradiva, 1994.
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Por outro lado, a Alemanha e a Austria-Hungria,
inuenciadas pelas
ideias pangermanicas, decidiram assinar um pacto, para se manterem
unidas na luta contra a Franca e para a manterem afastada das suas
ambicoes polticas. Por isso, em 1882 foi estabelecida a Tripla Alianca,
na qual, para alem dos dois pases mencionados, estava tambem a Italia,

devido as aspirac
oes coloniais em Africa.
Pouco depois da celebracao
do pacto a Italia abandonou a Alianca, para, ao longo da Primeira
Guerra Mundial, passar a lutar do lado dos Aliados. Para resistir a Tripla Alianca, formou-se a Entente, um bloco de potencias, inicialmente
composto por R
ussia, Reino Unido e Franca, a qual posteriormente se
uniriam o Japao, a Romenia, os Estados Unidos, a It
alia, a Belgica e a
Servia.
O estado de inseguranca nos Balcas, acentuado pelas duas guerras
balcanicas (entre 1912 e 1913), a luta dos povos balcanicos contra a
soberania do Imperio Otomano, o despertar das consciencias nacionais e
a inuencia pan-eslavista contriburam para a instabilidade sociopoltica
na regi
ao.
A vitoria da Servia nas Guerras Balc
anicas fortalece a consciencia
nacional entre os servios e fomenta a ideia quase mtica de um povo de
guerreiros valentes e vitoriosos, cuja missao poderia ser a de libertar a
Europa do poder islamico e das diversas ocupacoes.

A anexacao da B
osnia por parte da Austria-Hungria
em 1908 tinha sido, certamente, uma das causas da revolta dos habitantes desta
zona contra o poder austraco, o que culminou com o atentado em Sarajevo, segundo muitos autores causa direta da Primeira Guerra Mundial.

Na perspetiva de Martin Gilbert6 , Austria-Hungria
anexou Bosnia por
varias raz
oes: para mostrar o seu poder frente ao fragilizado Imperio
Otomano, e tambem para impedir o acesso ao Mar Adriatico, pretendido
pela Servia. Segundo Julian Casanova7 , nenhuma das grandes potencias
europeias tinha tido planos que se referissem a um combate prolongado,
pensando que o Atentado de Sarajevo merecia apenas uma curta intervencao militar.

6
7

Martin Gilbert, A Primeira Guerra Mundial, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2007.
Juli
an Casanova, Europa Contra Europa 1914-1915, Barcelona, Crtica, 2011.
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Embora este acontecimento seja um facto historico, as causas da
guerra em si eram muito mais numerosas e profundas, sendo o proprio
atentado ao Arquiduque Francisco Fernando um acontecimento que merece uma discussao a parte e que provoca opinioes contrarias.

O atentado em Sarajevo e a missao da Servia neste acontecimento
Faminto e manchado de sangue est
a o meu povo
E e uma fal
acia o passado glorioso.
Milos 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 Soa a Sarajevo,
Gavrilo Princip, pertencente a organizac
ao Bosnia Jovem, assassinou-os,
sendo este acontecimento, segundo muitos autores, a causa principal do
conito mundial. Como tal, este acontecimento e visto especialmente nas
fontes alemas, austracas e americanas. Mesmo os recursos digitais mais
usados, como a Enciclopedia Britanica 9 , qualicam Gavrilo Princip de
Slavic Nationalist (nacionalista eslavo). Para J. M. Roberts10 trata-se
de um jovem terrorista bosnio.
Num seminario cientco dedicado ao Atentado de Sarajevo de 1914,
tal como na imprensa nacional e internacional, persiste o dilema de
qualicar este ato e o seu realizador de atitude terrorista ou heroica.
Porem, Marc Ferro11 e da opiniao que este nao tinha sido o problema
fulcral que conduziu a guerra, salientando que por causa da morte do
8
O poema Homenagem a Princip (na lngua original Spomen Principu foi encontrado na seguinte p
agina Web: <http://www.kcb.org.rs/Programi/Pesmanadan/
Pesmanadannajava/tabid/1095/AnnID/1208/language/sr-Latn-CS/Default.aspx>.
A traduc
ao para portugues 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, traduc
ao de Stella Lourenco, Lisboa,
Edicoes 70, 2002, p. 64.
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Arquiduque Francisco Fernando nem em Budapeste, nem na capital se
proclamou o luto nacional: Viena continuou Viena e a m
usica nao parou
de tocar. Este autor tambem considera que Francisco Jose nao conava demasiado no herdeiro, julgando-o demasiado fraco para assumir as
responsabilidades de monarca. Pelos vistos, este atentado foi apenas um
detonador que desencadeou uma serie de tensoes polticas na Europa.
De acordo com Ferro, ao mesmo tempo que, por parte da Servia, existia
uma vontade de reunir todos os povos eslavos num u
nico estado, esta
ideia nao agradou demasiado nem aos croatas, nem aos eslovenos. Os
russos, por sua vez, tinham tambem ambicoes territoriais nos Balc
as.
12
Segundo Martin Gilbert a data do atentado nao tinha sido escolhida aleatoriamente, uma vez que, no imaginario servio, o 28 de junho esta imediatamente associado ao anivers
ario da Batalha do Kosovo
(1389), em que a Servia enfrentou o inimigo turco. Neste contexto, o
atentado nesta data, no contexto da luta contra o invasor mais poderoso, poder-se-ia entender como o sonho de libertacao, desta vez do
jugo austraco.
Para Vladimir Dedijer nenhum assassinato poltico na historia mais
recente tinha consequencias t
ao vastas como a morte de Francisco Fernando a 28 de Junho de 1914 em Sarajevo (. . . ) ndaram quatro imperios
(. . . ) essa guerra mudou o mapa da Europa mais do que qualquer outra
ate entao 13 .

Alemanha e Austria-Hungria
tencionaram incriminar a Servia do
incio da Guerra, o que implicaria a intervenc
ao da R
ussia, Franca e do
Reino Unido no conito. Os que acusam a Servia como respons
avel direta do incio da guerra, culpam o rei Alexandre Karadjordjevic ou uma
associac
ao secreta Uni
ao ou Morte, mais conhecida como M
ao Negra.
Outros historiadores veem na R
ussia o maior incentivador do conito,

atraves do qual se pretendia vingar da Austria-Hungria.
Anton Pun14
tigam , padre jesuta e confessor do Arquiduque Francisco Fernando,
suspeita que o atentado foi ideia e obra da maconaria internacional e
12

Martin Gilbert, op. cit.
Vladimir Dedijer, The Road to Sarajevo, London, Simon and Schuster, 1966, p.
35. A traducao do ingles para portugues e nossa.
14
Esta informac
ao foi encontrada na seguinte pagina Web: <http://freemasonry.bc
y.ca/anti-masonry/serajevo.html>.
13
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como prova disso expoe o facto de um dos participantes no atentado ter
sido macao. Simon Kuper considera Gavrilo Princip um nacionalista
servio 15 , para mais adiante o comparar ao grande heroi servio da celebre
batalha do Kosovo de 1389, Milos Obilic, que assassinou o sultao turco
Murat, tornando-se, desta forma, numa das personagens mais gloriosas
da Historia servia e smbolo da luta pela libertacao contra o invasor.
O aposentado Bispo ortodoxo de Zahumlje e Herzegobvina, Atanasije
Jeftic16 , tendo uma opiniao semelhante, na cerimonia religiosa celebrada
por causa do primeiro centenario 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 caracter heroico da sua
luta contra a dominacao austro-h
ungara. Com esta armacao destaca-se
tambem a coragem do povo servio se opor ao inimigo mais numeroso e
poderoso, como ja tinha acontecido varias vezes ao longo da historia
servia, sendo este padr
ao sempre inserido no contexto da luta pela liberdade e nunca da invasao ou agressao dos outros povos. O historiador
Cristopher Clark17 , que no seu celebre livro denomina Gavrilo Princip
de terrorista e assassino, recentemente altera a perspetiva e qualica-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 populacao.
Uma posicao assim parece abrir novos horizontes para futuras investigacoes acerca da tematica da Primeira Guerra Mundial e do papel da
Servia e dos outros pases intervenientes. Hoje em dia, ate na propria

Austria
as opini
oes sobre o ato de Gavrilo Princip e o incio da guerra
comecam a mudar, sendo cada vez mais crticas e objetivas, indicando
a multiplicidade das causas da Guerra.
As imagens e representacoes do atentado de Sarajevo na Servia e no
mundo, ao longo deste primeiro seculo, variam entre os culpados absolutos do incio da guerra, instrumento utilizado nas maos dos mais po15

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 polticos, guerreiros valentes, lutadores pela libertacao
da p
atria e da Europa, herois, tendo tudo isso os devidos reexos no
despertar ou discutir a identidade nacional, cuja discussao se prolonga
ate os dias de hoje.

A retirada dos servios atraves da Albania: cobardia ou
missao?
Ninguem sabe o que e penoso pesar
Sem Albania a pe atravessar 18
(Proverbio popular servio da epoca
da Primeira Guerra Mundial)

O segundo momento relevante que determina a missao da Servia na
Primeira Guerra Mundial e certamente a retirada dos servios atraves
da Albania. Nas fontes ocidentais, se referida, e frequentemente mencionada como um ato de fraqueza, incompetencia dos militares servios
ou cobardia. Nas fontes servias, ou nas dos pases Aliados aparece como
um herosmo inigualavel, comparavel apenas a Golgota de Cristo. Silvija
Duric e Vidosav Stevanovic19 , utilizam justamente esta terminologia no
ttulo do seu livro G
olgota e Ressurreicao da Servia (1915-1918). Estes
autores comecam a sua visao da Primeira Guerra Mundial a partir do
ano de 1915 e n
ao do incio do conito, provavelmente por considerarem
a retirada dos servios atraves da Alb
ania o episodio fulcral na missao
da Servia neste conito. Porem, para designarem este acontecimento,
muitas vezes usam o termo evacuacao, evitando possivelmente juzos
de valor, quer positivos quer negativos.
A 22 de setembro de 1915, o exercito austro-alemao, muito mais numeroso e melhor equipado, comecou a sua ofensiva contra a Servia, que
18
Este proverbio, na lngua servia Nikon e zna sta su muke teske dok ne prode
Albaniju peske, 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 Duric, Vojislav Stevanovic, Golgota i Vaskrs Srbije 1915-1918, Beograd,
Bigz, 1971.
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ainda nao tinha recuperado das Guerras Balcanicas, que possua poucas armas e quase inutilizaveis, 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
exercito austraco na Servia se deparou com diculdades confrontado
com tenazes lutadores servios, determinados a expulsa-los da Servia de
uma vez por todas 21 . Admite, de certa forma, o herosmo e patriotismo
do exercito servio, na sua luta pela liberdade. Atacados pelos b
ulgaros
e pelos turcos, que se tinham unido as Potencias Centrais, os servios

viram-se pressionados por todas as partes. De acordo com Corovi
c a
luta foi magnca, mas em v
ao. O inimigo era mais numeroso e mais
forte. 22 . Por isso, o chefe do Estado-Maior Servio, Vojvoda Radomir
Putnik, ordenou a retirada do exercito servio atraves da Albania, que
comecou a 25 de novembro de 1915 em direccao Pec  AndrijevicaPodgorica-Skadar. O exercito, o povo e os refugiados servios estavam
desnutridos, havia uma grande escassez de alimentos e roupa, tinham
que enfrentar o cansaco, o desespero, as doencas e o frio. As armas eram
escassas, danicadas e quase inutilizaveis, 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 calvario como a Historia conheceu poucos 23 . Nas fontes hist
oricas servias, este perodo e frequentemente denominado justamente como a G
olgota albanesa, implicando um inigualavel sofrimento,
mas ao mesmo tempo uma grande esperanca na vitoria da Patria e dos
seus ideais nacionais, religiosos e uma forte fe no triunfo de uma justica

suprema. Vladimir Corovi
c sublinha que nao ha episodio mais triste,
mas ao mesmo tempo mais magnco na Historia do povo servio do que
este. Melhor isso do que aceitar uma ocupacao vergonhosa ou uma capi
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
20
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tulacao. 24 . Mais de meio milhao de refugiados dirigiu-se em direcao ao
desconhecido, atraves das montanhas albanesas, paisagem inacessvel e
inospita, tentando-se salvar. De acordo com Peter Gartel25 , o n
umero
de exiliados servios atraves da Albania era igual a um terco da populacao servia total, tendo aproximadamente 200 000 pessoas morrido
pelo caminho com tifo, consequencias de invalidez, frio, fome e muitas
doencas contagiosas. Depois de quase dois meses de marcha em condic
oes
precarias e com um clima hostil, o exercito servio chega a costa adriatica
albanesa. Gracas a carta de Nikola Pasic ao czar russo Nicolau II e a
intervencao da diplomacia russa, os Aliados prepararam as condicoes
para receberem os exilados servios em Corfu, ilha da salvacao, como a
denominavam os servios. Os primeiros dias na ilha para muitos servios,
maltratados e enfraquecidos pelas doencas, mudancas do clima, cansaco,
falta de comida e de medicamentos adequados, foram insuportaveis, o
que causou in
umeras mortes. A pequena ilha Vido, perto de Corfu, que
servia como centro hospitalar para os recem-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 historia do povo servio inspirou muitos poetas, sendo
o mais celebre Milutin Bojic, com o seu poema A Sepultura azul. Deste
perodo datam tambem os poemas Ali longe e Nau francesa navega,
gloricando o papel heroico e quase messianico e missionario do exercito
e de todo o povo servio na Primeira Guerra Mundial, que, nao obstante
as diculdades, sempre mantinha o esprito de coragem e de luta pela
paz e pela liberdade do seu povo e da Europa.
Temos que mencionar que nas fontes historicas servias, escritas depois da Segunda Guerra Mundial, este episodio e visto como uma fuga
e como um ato de traicao por parte do Rei e um desleixo e despreocupacao da monarquia pelo povo. Desta forma, o General Stevan Mirkovic, na entrevista dada a Organizacao Frente Nacional, e da opini
ao
que na altura Rei Alexandre I Karadordevic aprovou a retirada atraves
da Albania e deixou o povo a merce dos sanguinarios alemaes, austracos,

Vladimir Corovi
c, op. cit..
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>.
24
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b
ulgaros. Nessa guerra pereceu mais de um milhao de servios. Uma
opiniao assim aparentemente pretende ser realista e imparcial, apontando para alguns erros dos lderes servios na altura. Tendo em conta,
porem, que o autor e comunista e republicano, a sua interpretacao deste
acontecimento historico pode implicar uma visao ideologicamente colorida, criticando o regime monarquico pelo grande n
umero de vtimas
servias durante a Grande Guerra.

A rutura da frente de Tessalonica e a missao da Servia na
vitoria dos Aliados
Porque tu deste a luz a dois irm
aos gemeos
O M
artir e o Her
oi, gota de l
agrima e sangue
Jovan Ducic  AVE SERBIA 26

Quando tudo indicava que, apos a retirada atraves da Albania, a
Servia estava tao enfraquecida que prontamente seria obrigada a capitular, a situacao comecou a mudar dramaticamente a favor das forcas
servias. Na Primavera de 1916, ap
os a recuperacao dos soldados em
Corfu, o exercito servio avancou para a frente de Tessalonica, que tinha algumas centenas de quilometros de comprimento. De um lado, nas
trincheiras estavam os soldados servios, britanicos e franceses, sendo
a brigada russa retirada apos a Revolucao de Outubro. Do lado inimigo estavam os soldados alemaes, austracos e b
ulgaros. Na batalha
de Kajmakcalan, contra os b
ulgaros, as forcas servias conseguiram sair
como vencedoras nao obstante as numerosas vtimas. Como comandante
da frente de Tessalonica foi escolhido o general Franche d'Esperey, o
exercito servio estava dividido em duas partes, o comandante da primeira era Petar Bojovic, da segunda Stepa Stepanovic, enquanto o chefe

do Estado Maior era Zivojin
Misic. Foi decidido que a contraofensiva
comecasse na linha Soko-Veternik-Dobro Polje, controlada pelas forcas
26

Jovan Ducic, AVE SERBIA, in : <http://www.rastko.rs/knjizevnost/umetnicka
/himne.html>. A traduc
ao do servio para portugues e nossa.
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servias. Os combates iniciaram-se a 14 de setembro de 1918. As forcas
da Entente estavam determinadas a lutarem ate a vitoria denitiva em
todas as frentes. A 16 de setembro de 1918 comecou o avanco dos Aliados que iria decidir o resultado da guerra. A 25 de setembro as tropas de
d'Esperey conquistaram Skopje, depois disso as forcas servias avancaram
em direcao da fronteira b
ulgara e apenas quatro dias depois a Bulgaria
era obrigada a capitular. Embora as forcas aliadas na batalha de Doiran
sofressem um fracasso, a 10 de outubro o exercito servio liberta Nis,
derrotando os inimigos. Segundo Duric e Stevanovic27 , entre 15 e 30 de
outubro do mesmo ano comecou a libertacao da Servia 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 libertacao
de toda a Servia da ocupacao. Martin Gilbert28 neste desfecho ve uma
grande vit
oria dos Aliados, mencionando apenas esporadicamente o papel da Servia. O general frances d'Esperey, pronunciando-se acerca dos
servios, referiu que: sao tropas brilhantes das quais eu estou orgulhoso
de os ter guiado, lado a lado com os soldados franceses a vitoriosa liberdade da sua patria 29 . Alfred Krauss, general austraco, refere-se aos
servios como soldados valiosos e os mais poderosos dos nossos inimigos 30 . Winston Churchill refere que no que diz respeito a Servia, ela
de verdade lutou gloriosamente, com terrveis consequencias para ela
propria 31 .
Antonije Duric, no prefacio a setima edicao do seu livro Os Guerreiros de Tessalonica Falam, comenta o papel dos guerreiros servios na Primeira Guerra Mundial com as seguintes palavras: A Historia atribuiu-lhes um papel honrado: o de defenderem a honra da patria com a sua
coragem exemplar e inigualavel, com a morte de guerreiros, sofrimento
e auto-renovacao, 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 Duric, Vojislav Stevanovic, op. cit..
Martin Gilbert, op. cit.
29
Stanislav Sretenovic, 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>.
28
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fonte inesgotavel de amor pela terra natal (. . . ) Eles derrubaram dois
imperios 32 . O Imperador alemao Guilherme II33 julgou vergonhoso o
facto de o destino e o resultado da guerra toda depender e ser decidido por 62 000 de soldados servios, quantos participaram na rutura da
Frente de Tessalonica.
Esta visao, nitidamente patriota e heroica do papel da Servia na
Primeira Guerra Mundial e da sua missao neste conito inuenciou a
criacao de um imagin
ario literario, cultural e nacional bastante rico,
abundante em referencias aos participantes da Grande Guerra como
soldados valentes, defensores nao apenas da P
atria, mas tambem dos valores europeus, lutadores, eis seguidores das ideias cristas, sofredores,
martires, her
ois, gloriosos. Sobre eles cantaram muitos poetas, nomeadamente Jovan Ducic (Ave Serbia), escreveram grandes vultos da cultura
 c,
servia como Rastko Petrovic, Dragisa Vasic, Ivo Andric, Dobrica Cosi
Milos Crnjanski. Foram lmados documentarios e lmes artsticos, escritos livros e artigos academicos. Em certos momentos da historia foram
criticados, disputados, esquecidos, culpados das desgracas do povo servio
mas, indubitavelmente, deixaram marcas indeleveis na criac
ao de uma
maior consciencia nacional e da identidade nacional servia.

Consequencias da Primeira Guerra Mundial na Servia e
na Europa e conclusoes
As consequencias da guerra foram incomensuraveis a nvel poltico,
demograco, social, cultural, ideologico e cultural em todos os pases
intervenientes: demogracamente, o mundo inteiro sofreu grandes perdas de populac
ao, dado o elevado n
umero de vtimas. A nvel poltico
desapareceram os Imperios Austro-H
ungaro, Alem
ao, Otomano e russo,
surgiram novos estados como a Finlandia e a Estonia, a revolucao bolchevique contribuiu para a criacao da Uniao Sovietica e para a implementacao do regime totalitario comunista. A 1 de dezembro de 1918
foi formado o Reino de Servios, Croatas e Eslovenos, que seria o pri32

Antonije Duric, Solunci govore, Beograd, Knjizevne novine, 1978.
Cf. <http://akter.co.rs/weekly/35-drutvo/15172-najve-a-srpska-pobeda-u-pr
vom-svetskom-ratu.html>.
33
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meiro passo para a tentativa de se unirem os eslavos meridionais num
so estado, futura Jugoslavia. O mapa do mundo mudou drasticamente.
Comecaram a desenvolver-se as ideias socialistas, com a den
uncia das
injusticas sociais. A nvel economico A Europa necessitava de reconstruir tudo o que tinha sido destrudo durante a guerra, o que se reetiu
no nvel de vida e no grande empobrecimento dos pases intervenientes. A Europa comecou a perder o seu poder no mapa mundial. A nvel
cultural, comecou a notar-se um brusco declnio de todos os valores,
ate entao pilares do sistema de pensamento. A religiao comecou a ser
questionada, tal como os ideais do patriotismo e sacrifcio pelo bem da
nacao. No mundo inteiro, a posic
ao do indivduo, a sua inseguranca,
medos, desilus
oes comecaram a impregnar as obras de literatura e as artes. Na Servia, sentiram-se as consequencias da guerra a todos os nveis:
perdeu um terco da populacao, o que implicou uma grande diculdade
em reconstruir o pas. Muitos dos herois da guerra foram rapidamente
esquecidos, tendo alguns que sujeitar-se a trabalhos humilhantes ou a
esmola para sobreviverem, muitos morreram na miseria, o que implicou posteriormente uma grande revolta contra a monarquia e o seu sistema de valores, revelando tambem uma crise em todas as instituic
oes:
o Exercito, a Igreja, a Escola, a famlia. Ao ver como eram tratados os
veteranos da guerra, o povo comecou a sentir uma enorme desilusao face aos ideais pelos quais tinha lutado, o que, posteriormente,
ira desembocar na Segunda Guerra Mundial.
Terminando este artigo impoe-se uma quest
ao inevitavel: a missao
heroica da Servia na Primeira Guerra Mundial pela libertacao da Patria
e pelos ideais cristaos valeu a pena? A nosso ver, valeu certamente, pelo
menos como exemplo de coragem, abnegacao e sacrifcio, com a fe e
esperanca num mundo melhor. Foi, na nossa perspetiva, uma semente
em direc
ao a possibilidade de uniao dos povos eslavos, um min
usculo
passo no questionamento (e reposicao?) dos valores europeus, uma luta
pela justica e pela liberdade.
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Anexos
ÑÏÎÌÅÍ ÏÐÈÍÖÈÏÓ

HOMENAGEM A PRINCIP

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

Sobre Balsa e Dusan o Poderoso que
se silencie o grito.
Nobreza, duques, despotas eram vergonha
Ao sangue dos guerrilheiros que ecoe
o gemido.
Ñëàâè, è îêëîïíèöèìà, íåê óìóêíå o assassino erguei o templo do Dia de
S
ao Vito!
ïîj.
A
gl
oria e aos cavaleiros, que se silenÄåñïîòèöà ñâåòèõ íåê íåñòàíå äðàæ.
cie
o
canto.
Ãëàäàí è êðâàâ jå íàðîä ìîj.
Das
santas
esposas de despotas que
À ñjàjíà ïðîøëîñò jå ëàæ.
desapareca o encanto
À êî íàñ âîëè, íåê âîëè êàìåí ãîëè.
Faminto e manchado de sangue e o
Íåê ïî§óáè ìðæ»ó è ìðòâå.
meu povo.
Èñêîïàíå î÷è, âèíî øòî ñå òî÷è,
E e uma fal
acia o passado glorioso.
ó ñëàâó óáèñòâà è æðòâå.
E quem nos ama que ame a nua pedra
Î ïðàâäè è ïîáåäè ñâåòîj íåê Que beije o odio e os mortos
óìóêíå êðèê.
Olhos arrancados, o vinho servido
Îöåâè è áðà£à è ñåñòðå áåõó ñðàì.
Para a gl
oria do assassinato e da
Îñâåòè, ìàjöè íàøîj, íåê ñå îðè öèê. vtima.
Ðàjè, ðèòè, äèøòå êîñîâñêè õðàì.
Sobre a justica e vit
oria santa que se
silencie
o
grito.
À ñóíöó è ìàíàñòèðèìà óãóøèòå
Pais, irm
aos, irm
as eram vergonha
ïîj.
A
m
a
e
vingan
ca
que
ecoe o gemido
Êàäèôå è ñâèëå íåê íåñòàíå äðàæ.
Aos
pobres,
ao
farrapo
erguei o temJàóê è ãðîá§å jå íàðîä ìîj.
plo
do
Kosovo.
À ñjàjíà ïðîøëîñò jå ëàæ.
E ao sol e aos mosteiros afogai o canto
Ìîj íàðîä íèjå ñòåã öàðñêè øòî ñå
Que de porfria e seda desapareca o
âèjå,
encanto
íåãî ìàjêà îáåø÷àø£åíà.
O gemido e o cemiterio e o meu povo
Çíîj è ñèðîòè»à è ìðæ»à øòî òè»à
E e uma fal
acia o passado glorioso.
ó ñòèäó çãàðèøòà è ñòåíà.
O meu povo n
ao e a bandeira do czar
Ìèëîø Öð»àíñêè (1893-1977)
levantada
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
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Mas e uma m
ae desonrada
Suor e pobreza e o odio que arde sem
chama
Na vergonha de cinzas e de rocas.

Milos Crnjanski (1893-1977)
Traduc
ao: Anamarija Marinovic

Este poema foi escrito imediatamente apos a Primeira Guerra Mundial, notando-se uma sincera revolta do poeta contra o ato de Gavrilo
Princip e contra a imagem, criada no mundo a partir da: dos servios
como assassinos, crueis, principais culpados da guerra. Posteriormente,
este mesmo poeta refere-se a Gavrilo Princip como a cara de anjo e
prncipe, implicando uma associacao do nome Gavrilo (traduc
ao de Gabriel) ao nome do Arcanjo Gabriel, na Bblia anunciador da Boa Nova.
O apelido Princip foi derivado da palavra italiana Principe. Como
era um homem bonito, com uma postura seria, na Italia considerou-se
que ele podia descender de uma famlia 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.

Ali longe
Ali longe, longe do mar
Ali est
a a minha aldeia, ali est
a a
Servia.

Òàìî äàëåêî, ãäå öâåòà ëèìóí æóò,
Òàìî jå ñðïñêîj âîjñöè jåäèíè áèî Ali longe, onde amarelo oresce limao
ïóò.
Ali para o exercito servio foi a u
nica
dire
c
a
o
Òàìî äàëåêî ãäå öâåòà áåëè êðèí,
Òàìî ñó æèâîòå äàëè çàjåäíî îòàö è
ñèí..

Ali longe onde branco oresce lrio
Ali as vidas deram juntos pai e lho

Òàìî ãäå òèõà ïóòójå Ìîðàâà,
Ali onde o Morava silencioso est
a a
Òàìî ìè èêîíà îñòà, è ìîjà êðñíà viajar
ñëàâà.
Ali cou o meu cone e o meu santo
Òàìî ãäå Òèìîê, ïîçäðàâ§à Âå§êîâ familiar
ãðàä,
Ali onde o Timok sa
uda a de Veljko
Òàìî ìè ñïàëèøå öðêâó, ó êîjîj cidade
âåí÷àõ ñå ìëàä.
Ali queimaram-me a igreja em que jovem fui casado
Áåç îòà¶áèíå, íà Êðôó æèâåõ jà,
àëè ñàì ïîíîñíî êëèö'î, æèâåëà
Ñðáèjà!
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu

Sem P
atria em Corfu eu vivia
Mas com orgulho exclamava: Viva a
Servia!
Traduc
ao: Anamarija Marinovic
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Edith Stein 
a miss
ao de Verdade entre religiao,
losoa e o tempo da Hist
oria
Anna Kalewska

Instituto de Estudos Ibericos e Iberoamericanos
da Universidade de Vars
ovia

1. A vida devorada pela (ir)religiao, losoa e o tempo da
historia
Edith Theresa Hedwig Stein (12.10.1891  09.08.1942) e uma historia
passional de uma judia, alema-prussiana, l
osofa, catolica, carmelita descalca, martir e santa. Tudo comeca na cidade alemao de Breslavia (hoje,
Wroclaw1 , na Polonia; antigamente a Breslau alema) onde Edith Stein,
futura irma Teresa Benedita da Cruz, nasce a 12 de outubro de 1891.
1
Bresl
avia, Vratisl
avia, Breslau em alemao e Wroclaw em polaco e uma cidade
da Baixa Silesia, 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 seculo X por um duque checo e, no ano 1000, foi a fundada uma diocese polaca.
Tornou-se a capital do ducado dos Piast da Silesia e cou por varios seculos sob
o jugo checo. A regi
ao da Silesia e Bresl
avia pertenceram a Pol
onia (de 990 ate ao

seculo XIV), ao Reino da Boemia (hoje Rep
ublica Checa), a Austria
(de 1526 a 1741)
e a Pr
ussia alem
a (desde 1871). A recuperac
ao, por parte da Pol
onia, dos territ
orios
da Silesia, provocou consider
aveis tens
oes entre a Pol
onia e a Alemanha no perodo
compreendido entre as Grandes Guerras. Nas eleic
oes de 5 de Marco 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. Destruda aquando da II Guerra Mundial, vtima
da u
ltima ofensiva sovietica para levantar o cerco alemao da cidade. Desde 1945,
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Edith e a u
ltima de onze irmaos. Pertence a uma famlia judaica oriunda
da Alta Silesia. Estuda losoa, converte-se ao catolicismo, morre no
campo de concentracao alemao nazi. Ainda hoje, a sua historia tem
muito a dizer-nos sobre a missao de uma vida dedicada a procura da
Verdade cujos signicados o presente artigo pretende desvendar. Uma
vida realizada com paixao, inteligencia 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, perseguicoes,
exlios, fuzilamentos e mortes em camaras de gas.
Os pais de Edith, Siegreed Stein e Augusta Courant, eram comerciantes madeireiros, descendentes de habeis e laboriosos homens de
negocios, cujas famlias viviam imbudas do esprito dos Salmos e da
veneracao ao Deus de Israel. Trasladaram-se para Breslau, em 1890,
por razoes economicas. Dos onze lhos que tiveram sobreviveram sete.
Pouco depois do nascimento de Edith, faleceu o pai, em 1893. A sua
mulher tomou entao conta da empresa e converteu o neg
ocio endividado
em rma creditada, alem de assumir sozinha a tarefa de educar os lhos.
Edith, a preferida da mae, protegida e mimada pelos seus irm
aos,
cresceu ao ritmo das alternancias da infancia: parecia ora vivaz, precoce
e indiscreta, ora sonhadora, retrada e tmida. A sua inteligencia e a sua
no rescaldo dos acordos de Ialta e Potsdam entre os aliados, Wroclaw 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 Civilizac
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 famlia 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 Belem Roseira, Mulheres Livres. Escritoras, polticas,
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 tambem o direito a acao e a opiniao  e, ainda, uma crtica a todas
as formas de organizac
ao s
ocio-poltica assentes no odio racial, etnico e religioso. Cf.
tambem Ines Pedrosa, Hannah Arendt ou a paix
ao de pensar (1906-1975), in Vinte
Mulheres para o Seculo XX, Lisboa, Dom Quixote, pp. 117-127 e Hannah Arendt,
Entre o Passado e o Futuro. Oito Exerccios sobre o Pensamento Poltico, 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
 precisamente por este tempo que Edith
especie de menina-prodgio. E
descobriu dentro de si mesma o que ela chamou o seu mundo interior, isto
e, a sua consciencia espiritual. O seu amor pelas letras manifestou-se nela
prematuramente. Quando, em 1897, com seis anos de idade, comecou
a ir a escola, via realizado um dos seus grandes desejos. Aos sete anos,
porem, sem motivo especial, opera-se nela uma transformacao. A crianca
vivaz torna-se rapariga taciturna e sonhadora. Ate a adolescencia, nao
obstante os pedidos de sua mae em professar a fe judaica, declarava-se
ateia.
No entanto, a medida que a sua consciencia pessoal se desenvolve,
os sofrimentos da precoce Edith transformam-se em sonhos e esperancas
de um espirituoso porvir. A rapariga sentia-se chamada as coisas grandes, sonhava que era chamada a ser alguem grande na vida. Edith sentia profundamente a humilhac
ao de ser crianca no meio da estranheza
aburguesada dos incompreensveis adultos. O seu caracter introvertido
trouxe-lhe serios problemas. Os acontecimentos que contemplava a sua
volta deixaram nela uma marca profunda. Foi o caso de dois suicdios
entre os seus familiares. A suma mente era invadida por perguntas existenciais e, ao nao encontrar respostas na religiao familiar, o judasmo,
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 primeiros estudos.
Passados dois anos, com ardor renovado, Edith Stein recuperava o
tempo perdido por meio de aulas particulares e estudo intensivo, voltava
para o colegio, e em 1911 acabou o bacharelato. No mesmo ano, entrou
na Universidade da sua cidade natal de Bresl
avia e, ate 1915, seguiu
humanidades (germanstica, losoa, historia, psicologia). Fez parte de
diversos grupos com caracter reformista, tanto no campo pedagogico,
como no sector dos direitos da mulher. Aqui, e especialmente em psicologia, buscou respostas ao problema existencial do homem. O caracter da
psicologia ensinada nessa altura na Universidade de Bresl
avia, as palestras que deniam o homem como um ser carente de esprito, trouxeram-lhe uma desilus
ao. Foi ent
ao que os escritos do losofo Edmund Gus-
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tav Albrecht Husserl (1859-1938), o fundador da escola fenomenologica3 ,
caem nas suas maos. Edith le Husserl e decide mudar da universidade
para seguir aquele que a partir de entao sera o seu mestre. Acrescentemos que Edmund Husserl, nascido numa famlia judaica na pequena
localidade da Moravia, em 1887 converteu-se ao cristianismo e juntou-se a Igreja Luterana. Ele mesmo dene o seu trabalho de investigacao
losoca deste modo:
A vida do homem n
ao e sen
ao um caminhar para Deus. Eu tento
alcancar este m sem provas teol
ogicas, metodos ou ajudas, noutras palavras, alcancar a Deus sem Deus. Como seja, eu tenho
que eliminar a Deus do meu pensamento cientco para preparar
o caminho para Deus aqueles que, sendo diferentes de si, n
ao tem
a seguranca da fe atraves da Igreja4 .

Este metodo de (ir)religi
ao em busca de Deus ou da Verdade abriu as
pistas daquilo que Hegel tinha ainda chamado de ciencia da experiencia
da consciencia, isto e, o exame do processo dialectico de constituic
ao
da consciencia, desde o seu nvel elementar, o sensvel, ate as formas
mais elaboradas da consciencia de si que levariam nalmente  tambem
a Edith Stein no seu moroso processo das desinterpretac
oes da reducao
fenomenologica husserliana  a apreensao 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 fenomenolo3

A fenomenologia  uma das principais correntes losocas do seculo XX, sobretudo na Alemanha e em Franca  foi a corrente los
oca fundada por E. Husserl e N.
Hartmann, que visa estabelecer um metodo de fundamentac
ao da ciencia e de constituic
ao da losoa como ciencia religiosa. O projecto fenomenol
ogico dene-se como
um regresso aos fen
omenos, aquilo que aparece a consciencia, que se d
a como objecto
intencional, voltado para o mundo. A fenomenologia pretende combater o empirismo
e o psicologismo e ultrapassar a oposicao tradicional entre realismo e idealismo. Inuenciou fortemente, entre outros, os alemaes 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 Filosoa, 4a ed.,
Lisboa, Presenca, 2000, p. 72.
4
Edmund Husserl, apud F. Javier Sancho Fermn, Edite Stein: Modelo de mulher
crista (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
infancia: durante este tempo Edith chega a um atesmo quase total. A
encontrou a sua primeira verdade: o celebre professor seu mestre, os
livros, os amigos e os discpulos.
Abre-se-lhe, porem, um mundo ate entao desconhecido: o mundo da
fe e da religiao crista, fundamentalmente atraves do contacto com Max
Scheler5 e outros companheiros do crculo fenomenol
ogico. O atesmo
de Edith transforma-se pouco a pouco em abertura ao novo fenomeno
religioso.
Em janeiro de 1915 Edith Stein fez o exame de estado em historia,
losoa e germanstica, defendendo com distincao a licenciatura. A primeira Guerra Mundial desempenhou um papel muito importante no seu
papel da busca de um caminho espiritual que adiante tracaremos; proporcionou tambem um momento crucial do desenvolvimento dos seus
conceitos losocos 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 austraco de Mahrisch-Weisskirchen
com quatro mil leitos. Aqui, entregue ao seu trabalho de corpo e alma,
pode comprovar de perto os desastres da guerra, a impotencia humana,
o sofrimento e a morte. Em denitivo, 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 moribundos teve um forte impacto sobre o seu interior, e agudizou a sua
preocupac
ao por encontrar uma resposta ao valor existencial do homem.
5
Max Ferdinand Scheler (1874-1928) foi um losofo alem
ao conhecido pelo seu
trabalho sobre fenomenologia, etica e antropologia losoca. O centro do pensamento de Scheler era a sua teoria de valor. De acordo com Scheler, o ser-valor de
um objecto precede a percepc
ao. A realidade axiol
ogica dos valores e anterior a sua
existencia. Os valores e seus correspondentes opostos teriam existido em uma ordem
objectiva. Scheler desenvolveu o metodo do criador da fenomenologia, E. Husserl, e
era chamado por J. Ortega y Gasset o primeiro homem do paraso los
oco. Em
12 de dezembro de 1953, o Conselho da Faculdade de Teologia da Universidade Jaguell
onica de Crac
ovia aceitou a tese de habilitac
ao (ou de doutoramento de segundo
grau) de Karol Wojtyla (1920-2005), posteriormente papa Joao Paulo II, sobre Uma
avaliacao da possibilidade de construir uma etica crist
a baseada no sistema de Max
Scheler. O papa polaco ele-proprio foi tambem fenomenologo, mstico e representante
do personalismo crist
ao.
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Nao ha d
uvida que tudo isso inuenciou a sua abertura para a missao
 signicativa a impressao que lhe causou a morte de um
da Verdade. E
dos doentes:
Quando punha em ordem as poucas coisas que o morto possua
reparei numa pequena nota que estava na sua agenda. Era uma
orac
ao a pedir que se lhe conservasse a vida. Esta orac
ao tinha-lhe sido dada pela sua esposa. Isto partiu-me a alma. Compreendi, precisamente agora, o que humanamente signicava aquela
morte6 .

Uma vez regressada a casa, Edith continua com a preparacao da
sua tese doutoral em losoa. Em 1916, na Universidade de Friburgo,
realiza-se a defesa da tese doutoral de Edith Stein, sobre O problema da
Empatia, qualicada com a nota maxima (Summa cum Laudae ). Tendo
mesmo realizado um excelente trabalho los
oco, apos ter assumido o
cargo de assistente de Husserl na mesma Universidade durante dois anos
 sendo a primeira mulher a defender uma tese doutoral7 de losoa
na Alemanha  Edith sabe que ainda lhe resta muito caminho para
encontrar a sua autentica missao da Verdade. Naquele tempo, porem,
as c
atedras universitarias foram vedadas as mulheres. . .
Em 1917, a morte de Adolf Bernard Filip Reinach (1883-1917) nos
campos de batalha da Flandres, um fenomenologo e apreciado pedagogo
alemao de ascendencia judia, converso ao cristianismo em conssao luterana, a mao direita de Husserl e para Edith Stein o primeiro encontro
com a ideia da cruz de Cristo. Reinach era para Edith o amigo, o professor 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 denitivamente ao catolicismo. A jovem estudiosa de
losoa comeca a procurar a religi
ao em que podia encontrar o suporte
6

F. Javier Sancho Fermn, Edite Stein. . . , op. cit., p. 25.
A 25 de junho de 1903, Maria Sklodowska-Curie (Vars
ovia, 07.11.1867  Passy,
04.07.1934), apresentou a Universidade de Sorbonne em Paris a sua tese de doutoramento dedicada as Investigac
oes sobre elementos radioactivos, que foi aprovada
com distinc
ao. Foi a primeira mulher a doutorar-se em Franca. Nesse mesmo ano,
a cientista de origem polaca ganhou o Premio Nobel da Fsica, em conjunto com o
seu marido Pierre Curie e Henri Becquerel (I. Pedrosa, Vinte Mulheres para o seculo
XX, op. cit., p. 40; Maria de Belem Roseira, Mulheres Livres . . . , op. cit., p. 29).
7
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da Verdade. Entretanto, Ana Reinach, a jovem vi
uva, convida-a para
que Edith ordene o legado losoco do marido. Edith responde prontamente. A sua funcao vai-se limitando a ordenacao, revisao e classicacao
de manuscritos, algo que considera desnecessario pois nao utilizava depois o material ordenado, e era capaz de iniciar algo imprevisto. Husserl
entrega-lhe uma elogiosa carta de recomendacao para a catedra, mas a
sua inuencia e pequena.
Os seus desejos intelectuais de continuar a investigar e de alcancar
uma catedra universitaria levaram-na a separar-se do seu mestre. Em
1918, entao, Edith deixa voluntariamente de ser assistente universitaria.
A partir dessa altura, comeca para ela uma epoca de grandes sofrimentos 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 educacao tinha dado ordem
de abrir as portas das universidades as mulheres. Edith retira-se para
Breslavia. A, na casa paterna, entre 1919-1921, da cursos privados de
introducao a losoa (com mais de cinquenta alunos) e, na Escola Popular Superior da cidade, d
a algumas aulas de etica. Ao mesmo tempo,
continua a sua actividade cientca, escrevendo diversos artigos sobre
temas losocos, psicologicos e ate mesmo polticos.
Contudo, as questoes religiososas obcecam-na. A losoa aproxima-a
do fenomeno da fe, mas o problema religioso da (in)existencia de Deus
e de Jesus Cristo continua por resolver.
No verao de 1921, Edith Stein estava em casa da amiga Hedwig
Conrad-Martius, em Bad-Bergzaben, a ler a autobiograa de Santa Teresa de Jesus, o Novo Testamento e tambem os escritos do losofo
-teologo dinamarques Soren Kierkegaard, sobre o problema religioso. E
tambem certo que leu os Exerccios espirituais (Exercitia spiritualia,
Roma, 1548) de Santo Inacio de Loyola e tomou a decisao de se converter 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 conrmada no dia 2 de fevereiro do mesmo
ano. A sua vida muda radicalmente. A famlia, profundamente desgostada com este ato de conversao religiosa, cortou, durante algum tempo,
relacoes com ela.
www.lusosoa.net
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Depois da conversao, desde abril de 1923, Edith Stein ocupa-se com
diversas actividades: e professora de literatura e alemao no colegio de
Santa Madalena das dominicanas em Espira, faz diversas traducoes de
escritos do cardeal Newman e de S. Tomas, desenvolve uma serie de
artigos e uma intensa actividade como conferencista na Alemanha e
nos pases limtrofes. As suas conferencias centram-se fundamentalmente
em temas de caracter religioso, pedagogico e antropol
ogico, tratando
principalmente de esclarecer o valor e a func
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 conversao sob a direcao do padre jesuta Erich Przywara)
e a traducao do De Veritate de S
ao Tomas de Aquino (1225-1274). Tenta,
em vao, conseguir uma catedra universitaria.
Podemos armar que a culminacao da preparacao de Edith Stein
para a missao da Verdade  tambem no sentido do magisterio da losoa  apareceu quando lhe ofereceram a func
ao de professora no Instituto
de Pedagogia Cientca de M
unster em 1932. Neste ano, Edith foi convidada para a Juvisy (Paris), ao Congresso Internacional Tomista para
falar da fenomenologia. Aqui entra em contacto com Jacques Maritain
(1882-1973), o losofo frances que do protestantismo passou, ja em 1906,
para o catolicismo intransigente.
Em 1933, Hitler proibiu todos os judeus de desempenharem cargos
p
ublicos. Com essa malograda decisao, Edith viu truncada totalmente
a sua actividade e um lugar de renome no mundo intelectual catolico.
Oferecem-lhe um lugar como professora numa universidade americana.
Mas ela nao 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 losofa torna-se carmelita
descalca, ao ingressar no Carmelo de Colonia. Um ano mais tarde, em
1934, Edith Stein tomou o habito com o nome de Teresa Benedita da
Cruz. A vida do Carmelo era para ela a realizacao da sua vocacao da
busca da verdade, uma vocacao espantosa que ela voluntariamente tinha
aceite, a de interceder pelo seu povo por meio da oracao e pelo martrio
se fosse necessario. O Padre Provincial, porem, concede-lhe permissao
para continuar a sua actividade cientca no convento.
www.clepul.eu
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No dia 21 de abril de 1935, Edit Stein faz a sua primeira prossao
carmelitana por tres anos. Mais adiante, na medida em que Edith intuiu
com clareza o sentido da sua missao da Verdade, chegou a identicar-se
com a rainha Ester, o que quer dizer a estrela da manha.
No dia 21 de abril de 1938, Edith Stein fez a prossao perpetua.
Perante a hostilidade contra os judeus na Alemanha depois da famosa
noite dos vidros partidos (de 9 para 10 de novembro), decidiu sair de
Colonia e mudar-se para outro Carmelo fora da Alemanha a m de evitar o odio e as represalias contra os judeus. Na u
ltima noite do mesmo
ano realizou a sua viagem para o convento de Echt (Holanda), nao muito
longe de Colonia, pensando poder regressar a sua patria quando a situacao mudasse. Integrou-se facilmente na nova comunidade, onde foi
encarregada da formacao das irmas leigas. Continuou os seus estudos
no campo da losoa. Escreveu um estudo sobre Dionsio Areopagita,
primeiro bispo de Atenas, martir cristao (falecido c. 96 d.C.). Edith ia
prosseguindo com as leituras de aparic
ao mstica; iniciou-se tambem a
serio na ciencia da Cruz, i.e., no cristianismo canonico. Mas a relativa
tranquilidade de uma Verdade religiosa (re)econtrada tambem n
ao vai
durar aqui por muito tempo. Agrava-se a situacao 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 desaparecera depressa dando lugar a vinganca. Em julho de 1942, os bispos
holandeses mandaram ler uma carta circular em todas as igrejas denunciando a deportacao dos judeus. Como resposta, a medida imediata: os
religiosos de origem judaica sao tirados dos conventos e mudados para
campos de concentracao. Entre eles encontram-se Edith Stein e a sua
irma Rosa.
No dia 2 de agosto de 1942 Edith Stein e tirada do convento na Holanda com sua irma Rosa pela SS e levada para o campo de concentracao
de Westerbrok. A seguir, as irmas foram transferidas para Amesdorf e
Auschwitz, onde no dia 9 de agosto do mesmo ano foram assassinadas
 de lembrar que enquanto prisioneira do campo
na camara de gas8 . E
de concentracao alemao nazi, Edith coninuou a usar o habito carme8

Javier Sancho Fermn, Edite Stein. . . , op. cit., pp. 6-12.
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lita, oferecendo a sua vida, como ela propria disse, pela convers
ao ao
catolicismo do povo hebreu, tendo encontrado assim a s
umula da Verdade por tao longo tempo procurada. O seu n
umero de prisioneira era
o 44070. Nao sabemos se chegou a conhecer Gertrude van Tijn, uma
mulher que ajudou a salvar do Holocausto milhares de judeus, invocada
recentemente por Bernard Wasserman.
Joao Paulo II beaticou Edith Stein, pelo seu herosmo 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 canonizacao de Edith Stein,
tambem por Joao 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-gloriouscross-of-edith-stein/>)
9
No dia 1 de outubro de 1999, o papa Joao Paulo II, numa carta apostolica em
forma de motu proprio intitulado Spes aedicandi, proclamou Santa Teresa Benedita
da Cruz, juntamente com Santa Brgida da Suecia 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 atraves do seu pensamento
los
oco. A sua celebracao lit
urgica, na forma de festa, na Igreja Cat
olica, e no dia
9 de agosto.
10
(Anon.) Introduc
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 judasmo ao misticismo cristao
Do ponto de vida religioso, teria havido na vida de Edith Stein um
longo perodo de obscuridade que dura dos catorze aos vinte e um anos e
que compreende tres etapas: a indiferenca ao judasmo em que tinha sido
criada, o cepticismo e o atesmo. Na adolescencia, Edith manifesta-se
agnostica. Na juventude, aos vinte e um anos, declara-se ateia; abandonou a fe de forma plenamente consciente e por livre decisao. Mais
tarde, ao descreve-lo, chama-lhe etapa de atesmo, nunca militante
nem polemico.
A crise religiosa de Edith tem a ver, em primeiro lugar, com o seu
proprio processo evolutivo. Coincide cronologicamente com a sua adolescencia, com a independencia da inuencia materna, com a descoberta
do seu mundo oculto, da sua consciencia livre para escolher e da sua
 entao que o problema da missao da Verdade
interioridade psquica. E
se coloca, tambem do ponto de vista familiar. Separada do seu lar, independente da sua mae, e vivendo em ambiente de cepticismo, Edith
sente-se estrangeira no clima intelectual e cientco de Breslavia. Tudo
isto conui para a perda da sua fe e das convicc
oes religiosas adquiridas
na infancia.
Nascida em Breslau (futura cidade de Wroclaw na Polonia, desde
1945), Edith foi e sentiu-se sempre alema e prussiana. Chama a atencao
que todos os nomes dos seus irm
aos, e ate dos seus pais, sejam alemaes e
nao judaicos. Amou a sua patria e deu provas desse amor quando surgiu
a oportunidade. Amou tambem o losofo alemao Hans Lipps (1889-1941); faltou muito pouco para um noivado ocial, mas Lipps decidiu
casar com outra mulher. Depois de enviuvar, declarou-se ocialmente a
Edith mas a jovem losofa tinha ja outros planos da vida. . .
Com as suas licoes e conferencias desenvolveu um magisterio incansavel em muitas e diferentes cidades alemas. Mas, paradoxo da vida,
apesar do seu patriotismo, acabaria imolada nas camaras de gas de Auschwitz, condenada pelo Nacional Socialismo alemao11 .
11

M
ario Vaz, Edith Stein. Uma sntese dram
atica do sec. XX, Paco de Arcos,
Carmelo, 1998, pp. 17-18.
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Antes de mais nada, a formacao intelectual de Edith Stein foi amadurecida nos anos de 1913-1915, aquando os seus estudos na Universidade de Gottingen e o encontro com o losofo Edmund Husserl e a
nova corrente losoca denominada fenomenologia. Foi a leitura de As
Investigacoes 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
oco 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 nao  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 crista, crente e mstica, Edith reivindicava o direito de conhecer por si mesma a realidade. O metodo fenomenologico propugnava isso mesmo, como reacc
ao a uma epoca na qual
o racionalismo, o criticismo e o relativismo tinham limitado a possibilidade de se abeirar da realidade de outro modo que nao fosse o da ciencia
positiva.
De um modo geral, a fenomenologia prop
oe um metodo de conhecimento da realidade na sua essencia, quer dizer, no seu ser verdadeiro.
Nao se trata de captar a realidade objectiva por meio de analises positivistas, como acontece com as ciencias naturais, nem por meio de experiencias vividas, como propoe o historicismo (embora isso possa servir
de ajuda, a nosso parecer a exegese bblica corre o risco de absolutizar
esta metodologia crtico-historica). A fenomenologia propoe-se analisar
a capacidade intuitiva da razao, a qual se revela a essencia da realidade,
como aos sentidos se revela a existencia sensvel das coisas. Alcanca-se
este conhecimento suspendendo o juzo sobre a realidade exterior e a
propria experiencia, e partindo do caracter intencional da consciencia,
que intui a essencia do facto. O objectivo da fenomenologia seria aquilo
do qual nao se pode duvidar. E isso do qual n
ao posso duvidar e a minha
experiencia da coisa. O eu esta presente na experiencia, e so nela o eu
e tao indubitavel e irredutvel como a mesma experiencia. Mais tarde,
12

Edith Stein, apud F. Javier Sancho Fermn, Edite Stein. . . ., op. cit., p. 19. Cf.
tambem F. Javier Sancho Fermn, A Bblia 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 fenomeno apresentam a minha experiencia.
Como bem observou F. Javier Sancho Fermn, em sentido absoluto, nao seria facil aplicar esta metodologia a leitura e interpretacao da
Escritura, embora no sentido relativo esta realidade justicaria a aproximacao aos textos bblicos a partir do ponto de vista narrativo 13 . Quer
dizer, ajudaria a por em evidencia o conte
udo de quanto o autor sagrado
pretende suscitar nos seus leitores. Para isso, o escritor bblico serve-se
das possibilidades que a arte literaria p
oe em suas maos: o apresentar o
material recolhido de um modo determinado e o sublinhar ou prescindir
de alguns elementos. Esta aproximacao seria, se calhar, uma hipotese
demonstravel em Edith Stein e da sua interpretacao do texto bblico,
alias nao directamente. Convem te-lo muito presente, uma vez que ela
mesma dene a fenomenologia como a sua lngua materna 14 .
Houve, certamente, em Edith Stein uma preparac
ao intelectual para
o seu encontro com a Verdade, mas esse encontro n
ao foi, em denitivo,
o culminar de um processo progressivo da sua investigacao losoca.
Foi uma experiencia mstica como que um golpe de graca divina. O que,
com a analise fenomenologica, nao conseguiram Edmund Husserl, Max
Scheler nem Adol Reinach, conseguiu-o o testemunho directo e vivo de
Teresa de Jesus. Edith reconhece esta qualidade quando arma: De
improviso, Teresa de Jesus pos 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 tao importantes para Edith Stein, encontram-se com a mesma intensidade na sede
que Santa Teresa sentiu pela Verdade. Edith considera-se como uma caminhante que, apos 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 verao de 1921. Conclua a sua leitura da biograa de Santa Teresa com o objectivo bem
tracado: queria ser cat
olica.
13
14
15

F. Javier Sancho Fermn, A Bblia lida pela mulher. . . , ibid., pp. 58-59.
Ibid., p. 59.
Edith Stein apud Mario Vaz, Edith Stein. . . , op. cit., p. 47.
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Num processo de conversao como o de Edith Stein sao muitos os factores que tem um papel importante. A espiritualidade carmelita, os santos Agostinho, Inacio de Loyola e Santa Teresa envolveram a nossa protagonista numa forte experiencia, a qual podemos denir como mstica.
Experiencia 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 autentico, inconformistas, profundamente inteligentes, feministas nos seu sentido mais genuno, lutadoras. . . 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 forca 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 existencial de Teresa ser ou nao ser uma autentica freira. Problema que em
linguagem steiniana se traduz como uma busca, tambem existencial, da
Verdade. Santa Teresa pos diante dos olhos da vacilante l
osofa prussiana a sua determinada determinacao: Teresa e para Edite como o espelho da sua experiencia e o modelo a seguir. Na experiencia mstica de
Santa Teresa, Edith Stein reconheceu a sua pr
opria experiencia interior,
forjando a sua espiritualidade segundo os padroes cristaos e catolicos.
O que para Edith era um sonho, tornou-se tragedia para a sua famlia,
quando lhe foi anunciada a notcia sobre a conversao ao catolicismo de
uma das irmas, a mais nova, a predilecta . . .
O professor Husserl leu a Vida de Santa Teresa de Jesus para entender a conversao da sua querida discpula. Sabe-se tambem que Edith
Stein nunca revelou a ninguem o misterio da sua convers
ao, considerando-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 meditac
ao e da oracao. E, no
dia de Ano Novo, 1 de janeiro de 1922, festa da circuncisao de Jesus
 um antigo rito judaico , Edith Stein e baptizada e recebe o nome
de Teresa. Comeca uma nova vida. Tem entao trinta anos de idade.
www.clepul.eu
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Nenhum membro da sua famlia esta presente. Por seu expresso desejo,
a madrinha seria a sua amiga Hedwiges, de conssao protestante, que,
para o efeito, obteve uma autorizacao especial do bispo de Espira. Depois
do baptismo, Edith Stein recebe a primeira comunh
ao e, um mes mais
tarde, no dia 2 de fevereiro  festa da apresentacao de Jesus no templo,
tambem de sabor judaico  e conrmada pelo bispo de Espira, D. Ludwig
Sebastien, na capela da sua residencia.
Os meses seguintes foram como que uma verdadeira lua de mel
crista. Edith permanece em Bergzabern, dedicada ao estudo e a orac
ao.
Sente-se chamada a viver radicalmente o seu baptismo, pensando ja na
prossao na ordem carmelita. Teresa de Jesus inspirou-lhe a atraccao
pelo Carmelo, mas ainda ter
a de esperar por alguns anos. Os onze anos
de espera serao os anos fecundos, quer de amadurecimento quer de actividade docente.
Edith Stein inicia a docencia nos primeiros meses de 1923, tendo
como alunas jovens de bachalerato e outras que se preparavam para serem professoras. Habituada a trabalhar com alunos universitarios em
Friburgo, aqui, de algum modo, com este discipulado, desce de nvel.
Mas depressa se adapta as novas circunstancias e sente-se feliz em Espira por poder viver dento de uma atmosfera conventual. As suas aulas
vao algumas postulantes dominicanas. Prepara conscienciosamente as
aulas e revela-se uma excelente pedagoga. Vale a pena acrescentar que
Edith preocupava-se com a formacao integral da mulher. A sua missao
de educadora de jovens tinha duas vertentes: por um lado, as suas alunas deviam ter fortaleza para congurarem as suas vidas com o esprito
de Cristo; por outro, deviam conhecer os problemas que mais tarde enfrentariam no matrim
onio e na vida prossional. Edith adiantou-se ao
seu tempo quando, por exemplo, escrevia a uma religosa: e intoleravel
que se lancem as raparigas para o mundo sem lhes ter dado educac
ao
sexual 16 . Com Edith, as jovens sentem-se espiritualmente compreendidas e maternalmente acolhidas. Podiam exprimir livremente as suas
opinioes pessoais e os seus sentimentos mais ntimos. A professora Stein
estava plenamente convicta de que podia dizer tudo, com toda a sinceridade e verdade, sem perigo de ser mal interpretada. Na correccao dos
16

Ibid., p. 56.
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trabalhos das alunas, ela dava muito valor a clareza do esquema e a objectividade do pensamento. Acima de tudo, queria uma exposicao bem
feita, expunha grandes princpios morais, amava do fundo do coracao os
pobres e as pessoas da rua, as vezes esperava anos para emitir um juzo
de valor. . . Para as suas alunas, Edith n
ao e apenas mestra, e tambem
mae espiritual. Inicia e realiza mais cabalmente o novo topico 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 biologica e a religi
ao que a teria salvado da tragedia do Holocausto provocada pela ocupacao alema nazi na
Polonia17 .
Conservaram-se bastantes cartas escritas por Edith Stein neste perodo, a alunas e muitas outras pessoas. Nao eram cartas para passar o
tempo; eram para servir de ajuda a outros. Lendo a correspondencia
destes anos e confrontando-a com os testemunhos das pessoas que conviveram com ela, ve-se claramente que a Senhora Doutora viveu com
inteira dedicacao a sua tarefa docente. Por sua expressa vontade, fora
da alimentacao, vestuario e hospedagem, n
ao recebia qualquer salario.
Vivia numa situac
ao parecida a dos membros de um instituto secular.
Nesta altura, Edith Stein nao abandona a sua prossao de losofa.
Ao mesmo tempo que ensina e educa, trabalha em tarefas mais cientcas. Aconselhada pelo padre Erich Przywara, traduz uma parte do
epistolario do cardeal e convertido ingles J. H. Newmann e as Quaestiones disputatae de veritate (Investigacoes sobre a Verdade ) de S. Tomas
de Aquino; na verdade, Edith sabia ingles e latim, bem como frances.
Le livros losocos. Mantem a sua concepcao fenomenologica, mas aperfeicoada e confrontada com a losoa e a teologia de S. Tomas. O mundo
do tomismo abre-lhe novas perspectivas que determinaram o seu conhe17

Recomenda-se o lme Ida de Pawel Pawlikowski (Pol
onia-Dinamarca, 2013,
acessvel num dvd gravado em polaco e legendado em portugues) que tem como
protagonista uma freira criada num convento, prestes a fazer os votos, [que] parte em
busca dos restos mortais dos pais, judeus, vtimas indiretas do Holocausto. Conta com
a ajuda de uma tia alco
olica e excessiva, juza de pross
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. Enm, um lme de uma den
uncia m
ultipla,
com o cen
ario sombrio da Pol
onia em 1962.

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Edith Stein  a miss
ao de Verdade entre religi
ao, losoa e o tempo
da Hist
oria

93

cimento religioso e cientco. O merito dela consiste em transformar
a pesada forma de argumentacao escolastica num raciocnio sintetico,
facilmente compreensvel pelo leitor moderno.
O estudo de S. Tom
as foi preparando o regresso de Edith a losoa.

Depois de Teresa de Avila
lhe ter ensinado os segredos da contemplacao,
S. Tom
as ensina-lhe a colocar os seus talentos intelectuais ao servico da
verdade, ajudando-a a si mesma e aos demair a orientar a sua vida
segundo o esprito da fe. Edith escreve e publica diversos artigos de
losoa e pedagogia. Dara mesmo conferencias em p
ublico. O seu velho
professor Husserl valora a sua actividade com estas palavras: nao creio
que na Igreja haja outro neo-escolastico da categoria de Edith Stein 18 .
Edith ensina e profere conferencias sobre temas de losoa, pedagogia e, sobretudo, sobre a miss
ao da mulher na sociedade e na Igreja. Sao
cinco anos, de 1928-1933, de intensa actividade. Sabemos que, nos seus
anos de estudante universitaria, Edith foi uma ardente feminista, defensora da dignidade e dos direitos da mulher. Experimentou na sua pr
opria
carne a discriminacao pela sua condicao feminina. Apos o doutoramento,
tentou varias vezes obter uma catedra na Universidade, mas encontrou
fortes resistencias, porque a carreira docente nao estava aberta as mulheres. Convertida ao catolicismo, o seu feminismo e a sua fenomenologia cristianizam-se, tornando-se mais objectivos e independentes. Era a
favor da ordenacao sacerdotal das mulheres, valorizando o desenvolvimento pleno das particularidades masculinas e femininas.
Todos os seus biografos sublinham a simplicidade do seu porte externo aliado a clareza dos seus conceitos, a profundidade do seu pensamento, a sua delidade a doutrina da Igreja.
Depois de oito anos de actividade escolar em Espira, Edith convenceu-se denitivamente de que nao se poderiam conciliar de forma
permanente o ensino e o trabalho cientco. No entanto, agora o problema ja nao reside apenas na sua condicao feminina, mas sobretudo na
sua origem judaica. O antissemitismo comeca a fazer-se sentir, mesmo
antes de Hitler ascender ao poder. A intensa actividade de Edith como
conferencista, a traducao que fez das obras de S. Tomas, os seus traba18

Ibid., p. 63.

www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

94

Anna Kalewska

lhos losocos no campo da fenomenologia e revelacao mstica19 atraem
a atenc
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 proposito. . .
Quando se lhe fecharam todas as portas de fora, Edith bateu as
do Carmelo de Colonia, no dia 14 de outubro de 1933. No dia 15 de
abril de 1934, realizou-se a cerimonia da tomada de habito. Ninguem
da sua famlia esteve presente. Os irmaos limitaram-se a escrever-lhe
uma carta. Nessa ocasiao, Edith Stein recebe o nome religioso de Teresa
Benedita da Cruz. Pouco a pouco, Edith vai acostumar-se a sobria vida
quotidiana do Carmelo, professando um sim incondicional a divina vontade, optando pela espiritualidade carmelita apos ter experimentado a
benedita e a dominicana. Devia ter-se sentido atrada pela tradicao do
profeta do Carmelo, Elias, pai e modelo da ordem e o smbolo universal da relacao de Edith com os seus antepassados (prescindindo da sua

relacao com Teresa de Avila).
Aqui aprofundara os seus estudos, lendo
a obra de S. Joao da Cruz. Mais tarde, ja desterrada para o convento
de Echt, os superiores pedem-lhe que escreva um livro sobre S. Jo
ao
da Cruz, como preparacao para o quarto centenario 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
Joao partilha o apelido da Cruz. Joao e simples, humano, poeta, intelectual, mstico, especialista em noites escuras da fe, ou de sadas
de si mesmo, ou de subidas escarpadas ao monte, ou em nadas 20 .
Criou um verdadeiro sistema fenomenologico para encontrar a Verdade
total, para se ser pessoa nova e veraz, para experimentar a presenca
de Deus. Sob esta inuencia comeca a ser escrita a melhor obra espiritual de Edith: A Ciencia da Cruz; atrevemo-nos inclusive a chamar-lhe mstica, sendo a s
umula do seu sistema los
oco-teologico-mstico21 .
19
Em 1916, Edith Stein defendeu em Friburgo uma tese doutoral titulada Sobre o
Problema de Empatia (publicada em espanhol pela Universidade Ibero-Americana,
Mexico, 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 Dionsio Areopagita e iniciou a Ciencia 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 martrio. . . Optando heroicamente por
colocar a lealdade a causa da liberdade de expressao humana a frente
da Historia conituosa de muitos mundos, tempos e pensamentos antagonicos que emolduraram, devastaram e reconstruram a Europa e as
suas (des)raz
oes ao longo do seculo XX.

sobretudo, os relacionados com a sua raca. As puricac
oes sanjoaninas s
ao as do povo
de Israel atraves da sua longa hist
oria. O exlio babil
onico, as perseguic
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 missao (?)
Haroldo de Campos, leitor de
Walter Benjamin
Gabriel Borowski

Universidade Jaguelonica em Cracovia

No pequeno ensaio intitulado Babel & Desbabel, que serve de in
troduc
ao ao segundo quadro do trptico bblico Eden
, publicado (postumamente) em 2004, Haroldo de Campos arma:
De um ponto de vista semi
otico, e possvel considerar a operacao
tradut
oria, em especial aquela modalidade do traduzir que designo por transcriac
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 natureza laica ao teologema benjaminiano da lngua pura [. . . ],
que, segundo penso, corresponde a nocao bblica da lngua-l
abio
una [. . . ], lngua edenica original ou linguagem ideal da humanidade redimida no m messi
anico da hist
oria.1

O que sobressai desse trecho do u
ltimo livro de Haroldo, e, sem
d
uvida, uma conjugacao muito peculiar, mas harmoniosa, de conceitos teologicos e lol
ogicos que, juntos, estabelecem um fundamento losoco para a pr
atica transcriadora do autor de Gal
axias. Realca-se

Haroldo de Campos, Babel & Desbabel, in Haroldo de Campos, Eden:
um
trptico bblico, Sao Paulo, Perspectiva, 2004, pp. 71-72. O texto foi publicado anteriormente em Regina Fabbrini, Sergio Lopes Oliveira (orgs.), Interpretac
ao (Serie
Linguagem 3), Sao Paulo, Lovise, 1998, pp. 19-35.
1
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tambem a importancia do pensamento messianico, na sua modalidade
apocalptica, do losofo judeu-alemao Walter Benjamin (1892-1940) na
complexa operacao teorica empreendida pelo lologo brasileiro, que consiste basicamente na secularizacao da reexao teologica benjaminiana,
representada, de uma certa forma, pela transic
ao do messianismo tradutorio (isto e, relativo a traducao em geral) a missao tradutologica (ou
seja, referente a elaboracao teorica realizada no campo dos Estudos da
Traducao).
O presente trabalho, necessariamente sucinto, e composto por tres
partes. Primeiro, considera-se necess
aria pelo menos uma breve observacao cronologica a respeito da recepcao dos conceitos de Walter Benjamin
nos ensaios de Haroldo de Campos. Na segunda parte apresentam-se, de
um modo extremamente sintetico, os conceitos-chave do ensaio benjaminiano A tarefa do tradutor, de 1921 (publicado em 1923), lido a luz de
um importantssimo texto anterior, Sobre a lngua em geral e a lngua
dos homens, de 1916. Na terceira fase propoe-se uma discussao sobre a
forma que o teorema de Benjamin  principalmente o conceito da lngua
pura (die reine Sprache )  assume nos textos haroldianos, sobretudo
a partir de meados dos anos noventa. O ponto de chegada constituira
uma reexao sobre os projetos losocos dos dois pensadores enquanto
percursos dinamicos, em que a complexa interdependencia dos conceitos
da miss
ao e messianismo se revela intrnseca.

Prologo: um fundamento reinventado
A inuencia do pensamento de Walter Benjamin na reexao tradutoria do lologo brasileiro evidencia-se em meados da decada de sessenta, quando Campos comeca 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 lingustico2 . Mais precisamente, parece justicavel datar a introducao explcita (ainda que nao se
exclua a hipotese de uma possvel inuencia anterior, t
acita, que faltaria 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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teorico-pratico elaborado por Campos na primeira metade da decada,
entre 1962 e 1967. Na sua famosa tese para o III Congresso Brasileiro
de Crtica e Historia Literaria de 1962, intitulada Da traduc
ao como
3
criacao e como crtica , Haroldo faz uma revisao de varios posicionamentos semiologicos  tanto contemporaneos, quanto mais antigos
 que dizem respeito sobretudo a questao da traducao da materialidade do signo lingustico, isto e, das estruturas signicantes, em vez
da traducao exclusiva do signicado que constitui apenas uma das dimensoes semanticas. Em nenhum lugar, porem, ele se refere aos textos
do losofo alemao, que poderiam constituir um importante contexto
nesse tipo de abordagem teorica; ali
as, o nome de Benjamin nao aparece em nenhum dos nove ensaios componentes do livro Metalinguagem,
que re
une textos escritos sobretudo nos anos 1962-63.
Em 1967 a situacao muda completamente com a publicacao, 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 Pndaro, 1967: primeira ode ptica 4 . Ambos os textos fazem
referencia as traduc
oes de Friedrich Holderlin e aos comentarios muito
favoraveis de Benjamin, que no ensaio A tarefa do tradutor os considera
arquetipos da sua forma 5 . Pode-se supor, portanto, que Haroldo de
Campos, tendo descoberto entre 1962 e 1967 o potencial heurstico da
reexao benjaminiana, tenha resolvido introduzir este importante dis3

Haroldo de Campos, Da traduc
ao como criac
ao e como crtica 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 provavel e outros ensaios, Sao Paulo, Perspectiva, 1969, como A palavra vermelha
de H
olderlin (pp. 93-107) e Pndaro, 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 traduc
oes
para o portugues, Belo Horizonte, Fale/UFMG, 2008, p. 97. Dado que se conhecem
pelo menos quatro traduc
oes completas deste ensaio de Benjamin para a lngua
portuguesa, constituindo vers
oes diversas em varios aspectos, neste trabalho utilizase a vers
ao portuguesa de Joao Barrento, escolhida por agurar-se mais adequada aos
sentidos, por vezes implcitos ou subentendidos, do original, lido a luz da traducao
polonesa preparada pelo pesquisador Adam Lipszyc (Zadanie tlumacza in Walter
Benjamin, Konstelacje: wyb
or tekstow, Cracovia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello
nskiego, 2012, pp. 23-36), autor da monograa Sprawiedliwosc na ko
ncu jezyka:
czytanie Waltera Benjamina (Cracovia, Universitas, 2012).
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curso teorico com os textos crticos dedicados ao tradutor alemao tao
elogiado por Benjamin. Note-se, porem, que nestes pequenos ensaios
o brasileiro parece ainda sondar o teorema do estrangeiro, aplicando-o
um pouco timidamente, ainda que num tom muito assertivo  caracterstico, diga-se de passagem, tanto dos textos de Campos, quanto de
Benjamin. A reexao de Walter Benjamin parece tomada, portanto, um
pouco a posteriori em relacao as reexoes tradutol
ogicas de Haroldo,
conrmando-as e entrando com elas num dialogo muito complexo e por
vezes ambguo.
Com efeito, os anos setenta na biobibliograa de Campos aguram-se um tempo de uma profunda reexao sobre o legado do losofo
judeu-alemao, ja que a partir do incio dos anos oitenta o pensamento
de Benjamin vai ganhando cada vez mais relevo nos textos teoricos do
pensador brasileiro. O posf
acio a Deus e o diabo no Fausto de Goethe
(1981), intitulado Transluciferacao mestof
austica, constitui um marco
importante neste percurso, dado que, ao inves de uma mera referencia,
toma o pensamento de Benjamin como seu ponto de partida, desenvolvendo da uma visao da traducao luciferina 6 , que se recusa a tirania
do Logos. A reexao tradutoria do alem
ao coloca-se no centro do ensaio
publicado tres anos mais tarde; em Para alem do princpio da saudade: a teoria benjaminiana da traducao (1984)7 Campos comeca a
buscar uma sada laica do teologema, fugindo ao horizonte metafsico
onipresente nos escritos do autor de A rua da m
ao u
nica. Desse modo,
o pensamento de Benjamin vai se cristalizando, ainda que sujeito a uma
serie de deslocamentos desconstrutivos, como um dos alicerces los
ocos
da teoria haroldiana de transcriacao. Ja em meados da decada de noventa, comprovam-no dois importantes ensaios publicados na Revista
USP, dedicados ja especicamente ao legado teorico de Benjamin, que
evidenciam uma percepc
ao aguda (ainda que relativamente seletiva) das
ideias do losofo8 .
6

Haroldo de Campos, Deus e o diabo no Fausto de Goethe, S
ao Paulo, Perspectiva,
1981, p. 180.
7
Haroldo de Campos, Para alem do princpio da saudade: a teoria benjaminiana
da traduc
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 reex
ao de Benjamin assenta na ideia  expressa sobretudo no
ensaio de 1916 sobre a lngua em geral e a lngua dos homens  de que
a dimensao comunicativa da linguagem e uma das marcas da Queda.
Antes da expulsao do Paraso, o homem  o u
nico ser nunca nomeado
por Deus, sendo chamado a existencia a partir da terra, e nao do verbo
criador  utilizava a lngua para conhecer as coisas: com a mesma lngua
em que Deus criava o mundo, o homem o nomeava, isto e, traduzia a
lngua muda das coisas para a lngua sonora dos homens e, desse modo,
comunicava as coisas a Deus. A Queda se da 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 falacia.
Depois da expulsao do Paraso, rearmada ainda pela destruicao da
Torre de Babel que completa o projeto divino, o homem e obrigado
a viver numa multiplicidade de lnguas utilizadas instrumentalmente,
comunicando outras coisas para alem de si mesmas. Assim sendo, os
verdadeiros nomes, capazes de dar conta da singularidade das coisas,
perdem-se na diversidade de lnguas contaminadas, por assim dizer,
com a presenca de signos.
Nesse estado pos-Queda, a traducao visa exprimir a relac
ao mais
ntima entre as lnguas. Esta, como diz Benjamin, consiste em as lnguas
nao serem estranhas umas as outras, mas sim, a priori e sem pensar
agora em todas as relac
oes historicas, aparentadas umas com as outras
naquilo que querem dizer 9 . Este parentesco nao devia ser percebido
como semelhanca estrutural ou a mesma origem historica. O l
osofo
explica que
O parentesco supra-hist
orico entre lnguas 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 acessvel a nenhuma
de Campos, A lngua pura na teoria da traduc
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 intencionalidades que se complementam umas as outras: a lngua pura.10

O parentesco verica-se, portanto, pelo fato de as lnguas quererem
comunicar o mesmo: die reine Sprache, a lngua pura, a lngua edenica
de nomes puros. Esta, no entanto, pode ser evocada apenas pela complementaridade das intencionalidades, isto e, maneiras de signicar.
A chave para a compreensao deste ensaio consiste numa distincao entre das Gemeinte (o que se quer dizer) e die Art des Meinens (o modo de
querer dizer). O verbo meinen pode signicar aqui tanto uma relacao designativa entre a palavra e a coisa, quanto uma relacao evocativa entre a
lngua humana na sua totalidade e a lngua pura11 . Posto isso, enquanto
os modos de signicar em duas palavras de lnguas diferentes (como
pao em portugues e chleb em polones, por exemplo) sao antagonicos,
pois tendem para a exclusao m
utua, as palavras enquanto componentes
da lngua como um todo querem dizer o mesmo  complementam-se,
portanto, em relacao ao seu signicado, evocando a lngua pura.
Para ilustrar melhor a relacao especca de convergencia entre as
lnguas, Benjamin serve-se de uma imagem (emprestada da cabala) de
um vaso partido:
tal como os cacos de um vaso, para se poderem reajustar, tem de
se encaixar uns nos outros nos mais pequenos pormenores, embora
n
ao precisem de ser iguais, assim tambem a traduc
ao, em vez de
querer assemelhar-se ao sentido original, deve antes congurar-se,
num ato de amor e em todos os pormenores, de acordo com o modo
de querer dizer desse original, na lngua da traduc
ao, para assim
tornar ambos, original e traduc
ao, reconhecveis como fragmentos
de uma lngua maior, tal como os cacos sao fragmentos do vaso
inteiro.12

As formas do original e da traduc
ao, aparentadas como partes do
mesmo vaso, nao sao identicas, mas complementares. Em consequencia,
a traducao deve visar a encontrar a intencionalidade, orientada para a
10
11
12

Ibidem, p. 88.
Adam Lipszyc, op. cit., p. 98.
Walter Benjamin, A tarefa do tradutor, pp. 93-94.
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lngua da traducao, a partir da qual nesta e despertado o eco do original 13 . Lembrando-se da ren
uncia da dimensao comunicativa da linguagem, que privilegiaria um foco na reproduc
ao do referente, a traduc
ao
para Benjamin e uma empresa concentrada na forma, realcando a necessidade de reestruturacao do signicado do original na lngua-alvo.
Ate o instante em que ela emergir da harmonia de todos os modos de
querer dizer, a lngua pura continua oculta e dispersa em v
arias lnguas,
podendo manifestar-se apenas no momento da crise dos sistemas de
referencia, proporcionado pela traducao que implica, na visao vitalista
de Benjamin, um encontro violento de dois sistemas de signicacao mutuamente exclusivos:
[se as lnguas] crescem deste modo ate ao m messi
anico da sua
hist
oria, e a traduc
ao que se inama na eterna sobrevida das obras
e na innita renovac
ao da vida das lnguas, para continuamente
p
or a prova aquele crescimento sagrado das lnguas  para determinar a que dist
ancia o que nelas e oculto se encontra da revelac
ao
e como isso se pode tornar presente no saber dessa dist
ancia.14

Como arma Adam Lipszyc, as justas acoes messianicas, sujeitando
as estruturas mticas de linguagem a uma ruptura apocalptica, visam a
resgatar a absoluta singularidade dos nomes. 15 . A tarefa do tradutor,
portanto, assume uma dimensao messianica, procurando reestabelecer
uma relacao justa (ou seja, conforme a justica, mas tambem devida,
precisa, exata) entre as palavras e as coisas. Uma vez que a revelacao
signica o ato da divulgacao dos misterios divinos ao homem, a traducao
indica a distancia que separa o presente do m do inexprimvel.

Missao (Haroldo de Campos)
O conceito da lngua pura, virtualmente presente nos modos de querer dizer de todas as lnguas, e retomado no nal do seculo passado por
13
14
15

Ibidem, p. 91.
Walter Benjamin, A tarefa do tradutor, p. 89.
Adam Lipszyc, op. cit., p. 63.
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Haroldo de Campos, que nunca se considerou especialista na obra de
Benjamin, armando em 1992:
Tenho sido, simplesmente, desde muitos anos, um leitor e estudioso de sua obra, na qual elegi um tema de preferencia: o problema da traducao ou, em termos mais propriamente benjaminianos, [. . . ] a tarefa do tradutor, ou melhor: aquilo que e dado ao
tradutor dar, o dado, o dom, a redoac
ao e o abandono do tradutor, isto para explorar o Aufgeben benjaminiano em todas as suas
nuances sem
anticas [. . . ]. 16

O lologo brasileiro desconstroi o discurso teologico de Benjamin,
conjugando-o com discursos lingusticos e semiologicos vigentes e admitindo a possibilidade de a lngua pura benjaminiana ser reinterpretada
num novo enquadramento, ja de uma ndole secular.
Se Benjamin arma no incio do seu ensaio que a traduc
ao e uma
forma 17 , Campos enxerga nisso uma oportunidade de relacionar a concentracao nos modos de signicacao (ou seja, modos de querer dizer) com
o conceito da funcao poetica 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 organizacao formal, existe em todos os atos
enunciativos, ainda que na poesia sobressaia explicitamente, tornando-se
seu elemento determinador18 . Devido a interdependencia entre o signicado e o signicante, Jakobson acredita na impossibilidade da traducao
da poesia, sendo concretizavel apenas uma transposicao criativa 19 .
O conceito da funcao poetica da linguagem, que sublinha o aspecto
sensvel do signo, o seu lado palpavel, parece encaixar-se muito bem no
teorema benjaminiano. Campos faz uma boa sntese desse deslocamento
teorico em Transblanco: reex
oes sobre a transcriacao 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 Willey & Sons, 1960, p. 356.
19
Roman Jakobson, Lingustica e comunicac
ao (trad. de Izidoro Blikstein e Jose
Paulo Paes), S
ao Paulo, Cultrix, 1977, p. 65.
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de Octavio Paz, com um excurso sobre a teoria da traducao do poeta
mexicano, de 1994:
[A traduc
ao] visa ao resgate e a recongurac
ao do intrac
odigo
que opera na poesia de todas as lnguas como um universal poetico [. . . ]. Considerado de um ponto de vista lingustico, esse intrac
odigo seria o espaco operat
orio da func
ao poetica de Jakobson, a func
ao que se volta para a materialidade do signo lingustico
[. . . ]. Na terminologia de Walter Benjamin  uma terminologia deliberada e ironicamente ontoteol
ogica  esse intrac
odigo poderia
corresponder ao que o autor de [A Tarefa do Tradutor] chama
die reine Sprache (a lngua pura). Liberar essa lngua pura, que
est
a desterrada (gebannt ) na lngua estrangeira, resgat
a-la na
pr
opria lngua, atraves de uma transpoetizac
ao (Umdichtung )
do original no qual ela esta cativa (gefangene ), eis a miss
ao
benjaminiana do tradutor [. . . ].20

Campos retoma o conceito da lngua pura  uma lngua verdadeira,
cujo resgate no m messianico da historia e um esforco sempre necessario
mas nunca totalmente concretizavel (como e, alias, no caso de todas as
acoes messianicas)  enquanto uma ccao heurstica 21 , ou seja, uma
ideia que desempenha uma importante funcao na estruturacao da nova
teoria, mas que deve ser sempre considerada apenas imaginaria. Desse
modo, ele consegue, como arma, depreender uma `fsica' (uma praxis)
tradutoria efetivamente materializavel 22 da roupagem rabnica [. . . ]
da ironica `metafsica' do traduzir benjaminiana 23 . O princpio da universalidade, que fundamenta tanto a meditacao de Benjamin, quanto o
teorema jakobsoniano  ambos pensados como aplicaveis a totalidade
das lnguas naturais, reconhecendo, porem, a sua irredutvel diversidade
 permite conjugar uma reex
ao mstica com um teorema lingustico de
natureza laica. Na vis
ao deliberadamente ecletica de Campos, a lngua
20

Haroldo de Campos, Transblanco: reex
oes sobre a transcriac
ao de Blanco, de
Octavio Paz, com um excurso sobre a teoria da traduc
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 lngua pura na teoria da traduc
ao de Walter Benjamin,
p. 168.
23
Ibidem.
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pura, que conforme o autor de A tarefa do tradutor constitui um substrato divino preso nas lnguas humanas contaminadas pelo carater meramente comunicativo dos signos, reaparece como uma dimens
ao abstrata,
virtualmente presente em todas as lnguas, mas nunca plenamente identicavel, j
a que nao se manifesta senao na variedade de lnguas naturais
como suas concretizacoes particulares. A concentrac
ao no signicante,
que se torna evidente nas utilizacoes poeticas da linguagem, chama a
atencao as estruturas em que essa dimens
ao, tomada como uma ccao
heurstica, se cristaliza em formas concretas, existentes nas lnguas humanas e perceptveis aos sentidos, possuindo valores visuais, sonoros etc.
A traducao, nesse sentido, coloca duas lnguas em contato e comparacao,
promovendo um choque que visa a ruptura das estruturas poeticas fechadas que concretizam as potencialidades do codigo lingustico do original,
procurando, assim, reconstruir o modo de querer dizer (de signicar) da
lngua-fonte na lngua-alvo.

Ponto de interrogacao (consideracoes nais)
A dimensao messianica do pensamento benjaminiano fundamenta-se
na ideia da experiencia humana enquanto mediada pela linguagem, que,
ao mesmo tempo que abre caminho a uma emancipacao da imanencia,
ameaca 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
mtica do original, o tradutor, conforme Benjamin, realiza uma tarefa
messianica.
A passagem do messianismo a missao, anunciada pelo ttulo deste
trabalho, n
ao se realiza, porem, de uma forma mecanica, vetorial e irreversvel. Importa reconhecer, portanto, que quando Haroldo de Campos,
ao desconstruir o discurso de Benjamin, realiza uma operac
ao que procura abalar a aparente totalidade monoltica do pensamento do losofo
alemao, o seu projeto assume logo aspectos de uma tarefa de ndole
messianica, uma vez que procura contrariar a totalidade do signicado,
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buscando ssuras que permitam questionar estruturas opressoras de signicado24 .
E se admitirmos a possibilidade de que no proprio pensamento benjaminiano haja indcios de um certo desejo de sair do campo da teologia? Para fundamentar este tipo de suposicao, basta talvez lembrar o
paragrafo introdut
orio do ensaio Sobre o conceito da Hist
oria, de 1940,
com a imagem da teologia reconhecidamente pequena e feia 25 enquanto
um anaozinho corcunda 26 que conduz os movimentos do boneco do
materialismo historico. E se relacionarmos essa ideia, expressa no ano
da morte suicida do alemao, com a visao da operacao tradutoria enquanto uma forma de desbabelizar Babel, de resgatar uma unidade
perdida, que subjaz ao trecho citado no incio deste trabalho, retirado
de um dos u
ltimos trabalhos de Haroldo de Campos? Assim, talvez a
inversao inicialmente proposta  do messianismo mstico benjaminiano
a missao laica haroldiana  torne-se mais complexa. Se no projeto de
Walter Benjamin se pode detectar um processo vagaroso de gradativa
(embora nunca contundente) secularizacao, patente sobretudo nos textos posteriores aos primeiros ensaios, relativamente hermeticos, discutidos nesta analise, o percurso de Haroldo, comecado com o movimento
concretista, e marcado inicialmente com discussoes teoricas de car
ater
laico, parece orientar-se, nos seus u
ltimos trabalhos, para uma busca da
plenitude perdida, da complementaridade entre as lnguas aparentadas
no que querem dizer. O movimento do messianismo a missao agura-se
portanto circular, sempre remetendo a dimensao metafsica oculta na
linguagem.

24

Cf. Adam Lipszyc, op. cit., p. 82.
Walter Benjamin, Sobre o conceito da Historia, in Walter Benjamin, Magia e
tecnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e historia da cultura (trad. de Sergio
Paulo Rouanet), 3.a ed, S
ao Paulo, Brasiliense, 1987, p. 222.
26
Ibidem.
25
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Centro Interdisciplinar de Ciencias Sociais  Faculdade de Ciencias
Sociais e Humanas  Universidade Nova de Lisboa
(CICS.NOVA.FCSH/UNL)
Centro de Literaturas e Culturas Lusofonas 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 compreendermos o presente e para sabermos como devemos abrir o caminho para um outro tipo de sociedade [. . . ] caminhar para
a civilizac
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 enclausurados, presos num stio, 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 tambem n
os
voltaremos a ser gente como os outros e n
ao apenas judeus. 1

In memoriam Anne Frank (1929-1945)2
1
2

Di
ario de Anne Frank no dia 11 de Abril de 1944.
Evocando o 70.o aniversario de sua morte.
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A epgrafe que apresentamos, in memoriam de Maria Barroso3 foi
retirada de uma intervencao feita na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por altura da abertura da Exposicao Anne Frank:
Uma Historia para Hoje. Nessa ocasiao, a 5 de Maio de 20144 , lembrou
a relevancia da iniciativa a qual nos deu a honra de se associar, destacando a importancia do Encontro enquanto veculo privilegiado para
amplicar a mensagem subjacente: importava n
ao esquecer a memoria
do Holocausto, disse, ent
ao, acalentando o desejo de que, no futuro,
agelos dessa natureza se nao repetissem.
No hiato decorrido entre a palestra no ambito do evento promovido
pelo CLEPUL5 Da Missao ao  Messianismo (?) 6 e a apresentacao
p
ublica do volume em que colaboramos, Maria Barroso deixou de estar
entre nos. Por isso, acreditamos ser ainda mais premente homenagear
o sentido de missao que sempre lhe conhecemos, na esperanca de que
a sua memoria seja capaz de nos continuar a inspirar no sentido da
fraternidade, encorajando-nos e instigando-nos a alimentar a esperanca,
forca motriz para a determinac
ao em nos tornarmos instrumentos para
a construcao da paz que desejamos para os nossos, e, como bem dizia,
para o mundo.
Os recentes agelos vividos em Franca (Charlie Hebdo e Bataclan)
vieram, ao inves do que proclamavamos, testemunhar o sentido oposto
desse caminhar para uma civilizacao do Amor. Perante a incredulidade
de alguns cidadaos e entre ataques de outros, extremaram-se posicoes e
reacenderam-se odios antigos. Multiplicaram-se as analises de especialistas 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. Associac
ao Portuguesa de Mulheres Cientistas  AMONET  Pioneiras 
Maria Barroso in <http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=413218&vt=rgraph&
dc=focus&zm=79>.
4
Intervencao acessvel 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 disponvel em <http://pt.calameo.com/r
ead/001827977d83c7db9f8da>.
6 a
8. Conferencia Internacional da serie Culturas Ibericas e Eslavas em Contacto
e Comparac
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 camaras
captam7 , e os meios de comunicacao social projectam, no dia-a-dia, ha
muito tempo. Violencias incontaveis. A grande vitoria da Civilizacao do
Amor adiada, comprometida, perante tamanha(s) atrocidade(s). Nao e
so um pas, aquele que e vtima da intolerancia, da radicalidade e do extremismo, pois estas dramaticas accoes somam-se em muitos cantos do
mundo e assumem express
oes bem contrastantes em espacos geogracos
contguos ate, com expressao simbolica identica. 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 sao as
conviccoes, mas o que com elas fazemos, ou deixamos de fazer8 .
Vozes como as de Anne Frank (1929-1945) calam fundo ontem, como
hoje. Pelas razoes mais dram
aticas, de novo.
9
Teresien da Silva , dirigente da Fundac
ao Anne Frank ha cerca de
7
Salientamos neste caso, perante a dualidade espelhada de modo bem contrastante, o lme La Vita e Bella que se reporta a Segunda Guerra Mundial, na Italia.
Roberto Benigni protagoniza a gura de um judeu cuja acc
ao se centra em salvar
o seu lho (emocionalmente) utilizando a estrategia do jogo, como se o teatro de
guerra em que se encontravam  campo de concentracao  n
ao fosse mais do que um
cen
ario de uma brincadeira. O odio e o amor em constante oposic
ao servem o que
pretendemos ilustrar sendo o pai  Guido , em nosso entender, capaz de encarnar o
Amor pela Humanidade, atraves do modo como serve de escudo a sua famlia, e os
nazis espelhando a ausencia de compaix
ao, a crueldade e a atroz violencia a que s
ao
capazes de submeter os seus semelhantes.
8
Como lembrou a historiadora Lusa Paiva Boleo na sua comunicac
ao apresentada tambem a este Encontro, a exposicao ent
ao patente e os eventos a ela ligados
retomavam em certa medida um outro momento historico, a evocac
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 tambem Miep Gies (1909-2010), isto
e, Hermnia Santrouschitz, de quem nos falou a historiadora.
9
Poder
a consultar uma bibliograa 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=11>.
A Dr.a Maria Barroso inaugurou, no Pal
acio Foz, h
a 20 anos, a primeira exposic
ao
sobre Anne Frank em Portugal, entao 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 pertinencia que:
Os nacionalismos extremos, o anti-semitismo, o racismo e a intoler
ancia tem-se manifestado em v
arias partes do mundo, representando uma seria ameaca para a humanidade.
A mensagem que esta exposicao pretende transmitir e a de que
cada um de n
os, cada indivduo, seja ela ou ele de qualquer nacionalidade, 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 indivduo para com os princpios e as atitudes democr
aticas e essencial para o futuro da humanidade.
E, por isto, torna-se fundamental que as criancas e os jovens de
hoje incorporem, desde agora, a import
ancia destes valores. 10

Os diarios e as cartas sao hoje tratados com especial interesse em
diversas areas e por diferentes especialistas. As Escritas de Si e as autobiograas retomam uma centralidade outrora porventura reservada a
seu/s autor/es11 .
O estudo do di
ario ntimo ou di
ario pessoal como genero textual
e recente e ainda tmido, data da segunda metade do seculo XX,
seguindo a tendencia de estudos de escrituras autobiogr
acas. O
interesse surgido no nal da decada de 1960 e incio de 70 em
conhecer a hist
oria silenciada das mulheres, impulsionado, sobretudo, pelo movimento feminista, se dirigiu, especialmente para
os di
arios femininos. Foi atraves de arquivos particulares, e pela
escrita autobiograca, que historiadores comecaram a tentar construir, a partir de narrativas femininas a hist
oria de mulheres comuns, de forma a permitir tracar um panorama de como viviam e
ocasi
ao a convidada de honra.
10
Durante o perodo em que a exposicao esteve patente ao p
ublico foram feitas visitas guiadas e workshops destinados a ampliar o conhecimento em torno de
tem
aticas ligadas aos Direitos Humanos atraves do legado de Anne Frank.
11
Veja-se entre outros: Rosa Meire Carvalho de Oliveira, Di
arios p
ublicos, mundos privados: Di
ario ntimo como genero discursivo e suas transformacoes na
contemporaneidade. Dissertacao de Mestrado em Comunicacao e Cultura Contempor
aneas, apresentada a Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunicacao,
2002.
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compreendiam o mundo que as rodeava e o sistema de dominac
ao
em que se encontravam. Desta forma, o interesse pela escritura
autobiogr
aca, em especial os di
arios, como fontes hist
oricas pelos pesquisadores se deve ao facto de que s
ao pecas importantes
que podem determinar ou recuperar informacoes 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 incio da decada de
1970, pelo escritor e leitor confesso de di
arios, Philippe Lejeune,
autor de O pacto autobiogr
aco (2008), que comecou a tentar
elaborar um estudo conceitual sobre o genero autobiogr
aco e a
construir um arquivo para pesquisa acerca do genero. 12

A citacao feita acima pretende ilustrar que, mesmo sendo recente,
e hoje um campo de estudos reconhecido pela comunidade cientca
 esse o objecto
aquele que toma o Diario como documento relevante. E
de estudo que aqui trazemos, e, com ele iniciamos a nossa demanda:
qual a missao do Diario de Anne Frank?
Refere Marta Magalhaes dos Santos:
Acreditamos que a escrita, enquanto forma expressiva e criativa,
pode revelar-se um potencial reparador do mundo interno do indivduo. E assumimos que o Di
ario parece apresentar esta capacidade reparadora, de reverie, 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 terapeutica, uma forma para o seu mundo interno
n
ao se desorganizar. Pode ent
ao falar-se numa certa reparac
ao do
self a partir da escrita 13

O caso do Diario de Anne Frank parece-nos tambem ser um daqueles
em que se pode armar estar em jogo uma escrita terapeutica. O que nao
12

Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento e Suilei Monteiro Giavara, Mulher e Literatura, representac
oes femininas no di
ario e epistolograa do u
ltimo ano de
Florbela Espanca, in XV Semin
ario Nacional Mulher e Literatura e VI Semin
ario
Internacional Mulher e Literatura: As relacoes entre genero e violencia: pela busca
do empoderamento, p. 572.
13
Cf. Marta Magalh
aes dos Santos, Um olhar sobre o Di
ario de Anne Frank ,
Dissertacao 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
aniversario14 , da abrigo a uma amiga imaginaria 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 silencio, como em silencio
viveu os tempos mais amargurados do carcere a que a obrigaram15 .
Tambem outras vozes chegaram ate nos em forma de diario. Lembramos em particular a de Etty Hillesum. Di
ario 1941-1943 16 . A inter17
vencao do Pe. Nelio Pita , Etty atraves dos Diarios, agora integrada
no presente volume, levanta questoes de extrema relevancia para o topico
que abordamos. Expressando uma forte determinacao para ser escritora,
Etty entende esse acto como resultado de um processo. Acusa a falta
de qualidade na escrita que deseja (ainda que nao alcance), na sua expressao mais elevada. Mas, como nos lembra Nelio Pita, para Etty Escrever e uma questao de vida e de morte e para que esta seja exequvel
torna-se imprescindvel passar a introspecc
ao, procurando ouvir o que
esta dentro do eu, submergir-me, nas palavras da autora. E se o seu
diario e para nos compatvel com o de Anne Frank e-o tambem ao nvel
da expressao desse eu, com as diversas nuances, variacoes, alternancias,
estados de esprito, que se vao sucedendo, a par de reex
oes mais ou menos profundas que se vao tecendo, de complexidades distintas, conforme
os momentos em que a escrita e produzida. Atente-se nas diculdades
relacionais, mormente com os pais, e na problem
atica em torno de um
amor idealizado, cuja materializacao confrange e, a, perceberemos bem
como sao comuns a ambas as jovens tais constrangimentos.
14

Nos moldes a que ele alude Lusa Paiva Boleo.
Ver Dear Kitty disponvel em <https://www.youtube.com/watch?v=kmAa2e
N7wFY>, acessado a 30 de Novembro de 2015. Veja-se tambem Ernst Schnabel, No
Rasto de Anne Frank, Lisboa, Coleccao Dois Mundos, Livros do Brasil, 1990.
16
Editado pela Assrio e Alvim em 2008 com pref
acio de Jose Tolentino Mendonca
e traduzido por Maria Leonor Raven Gomes.
17
Embora com outra profundidade o autor centrou a sua dissertac
ao de Mestrado
nesse mesmo di
ario. Cf. Nelio Pita, O Di
ario de Etty Hillesum, 1941-1942. Uma
leitura dos mecanismos de defesa. Dissertacao de Mestrado em Psicologia Clnica
apresentada ao ISPA, 2010. O artigo a que nos referimos ocupa as p
aginas 131 a 150.
15
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A escrita tem um potencial poder reparador, como analisa numa
perspectiva psicanaltica, relativamente ao Diario de Anne Frank, Marta
Magalhaes dos Santos18 . A sua analise segue argumentos de especialistas que estudam a expressao emocional atraves do processo criativo, e
muito em particular, atraves da escrita, analise essa que a Teoria do
Pensamento de Bion suporta19 . Do mesmo modo que Santos20 conclui
relativamente a Anne Frank tambem no caso de Etty Hilesum o mesmo
princpio se aplica. Mais do que uma estrategia, a escrita assegura a
ambas uma funcao reparadora. Tal como os sentimentos de bem e mal
simultanea ou concomitantemente acompanham as autoras e s
ao por elas
tidos como indissociaveis. Instantes ha em que com maior premencia e
durante momentos mais tragicos que vao atravessando ao longo das suas
vidas nos quais a escrita e manifestamente utilizada como estrategia de
sobrevivencia. Tais momentos passam para as suas narrativas, transpostas para a primeira pessoa, esse eu, que de vtima passa a c
umplice,
diremos, por nenhuma destas mulheres conseguir afastar totalmente a
negatividade. Estes processos atingem proporcoes tais que o eu so sobrevive numa alteridade auto-imposta, como Pita nota21 . Nas palavras
de Etty, que arma querer ser a cronista desses tempos, A maldade
dos outros esta tambem em nos 22 .
∗∗∗

Falar de Anne Frank e rever o Holocausto, a Shoah, e a essencia da
maldade humana. Hannah Arendt disse que n
ao ha historia mais difcil
de contar em toda a historia da Humanidade do que a do Holocausto.
E porque? Em primeiro lugar pelo sofrimento intenso de um povo, esti-

18

cit..

19
20

cit..

21
22

Cf. Marta Magalh
aes dos Santos, Um olhar sobre o Di
ario de Anne Frank , op.
W. R. Bion, The elements of Psycho-analysis, London, Heineman, 1963.
Cf. Marta Magalh
aes dos Santos, Um olhar sobre o Di
ario de Anne Frank , op.
Cf. Nelio Pita, O Di
ario de Etty Hillesum, 1941-1942. . . , op. cit..
Cf. Comunicacao Nelio Pitta, p. 149.
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lhacando com fragor insuportavel os limites do entendimento humano
 como arma Esther Mucznik23 .
Embora seja impossvel descrever o Mal ao reetir sobre ele, ao
relembrar momentos negros da historia da Humanidade lutamos para
cultivar a memoria e prevenir a intolerancia e a tirania, para que momentos destes nunca mais se repitam.
A 11 de Abril de 1944 Anne Frank escreve no seu Diario: Fomos
enfaticamente recordados do facto de que somos judeus acorrentados,
presos a um lugar, sem quaisquer direitos, mas com mil obrigac
oes. 24 .
A mensagem que Anne Frank nos legou atraves do seu diario, tornou-se a Voz de milhao e meio de criancas judias, mortas nos campos de
concentracao nazis, durante a segunda Guerra Mundial. Esta e a VOZ
da adolescente, genuna, culta e corajosa que nos chega atraves das suas
reexoes escritas, sobre a situacao vivida durante os 25 meses, por estes
oito judeus mergulhados no Anexo de uma casa em Amsterdao.
Apesar de privados da vida exterior, n
ao estavam isolados do mundo,
pois os quatro voluntarios que lhes forneciam, comida, roupa, livros,
tambem os mantinham a par de tudo o que se passava ca fora. Todos
os dias ouviam a BBC, como se fosse um momento sagrado.
 assim, que em resposta a um apelo feito (em 1944) por um minisE
tro holandes, no exlio em Inglaterra, Anne reescreve em dez semanas o
Diario, 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 seculo XX.
Uma das reexoes escritas por Anne que mais nos marcou e a seguinte:
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 Seculo XXI de Jean-Michel Lecomte, com prefacio de Esther Mucznik (Via Occidentalis, 2007), apud Centro Nacional de Cultura
consultado em <http://www.cnc.pt/artigo/1547>.
24
Diario de Anne Frank: vers
ao denitiva, traducao 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 Missao se tornou smbolo de alegria, esperanca 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 u
nica raz
ao pela
qual temos que sofrer.
Nunca podemos ser apenas holandeses, ingleses ou s
ubditos de
qualquer outro pas, seremos sempre, tambem judeus. 26

Durante a Segunda Guerra, cometeram-se in
umeras violacoes dos direitos civis, das liberdades e garantias fundamentais. A que mais repugna
e o facto de os nazis condenarem os judeus a viverem como apatridas,
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 tao hediondos aos seus direitos humanos, sem dignidade e sem futuro. Condenados aos campos de concentracao, inicialmente designados como campos de trabalho. O que para,
a maioria dos judeus, signicou a morte nas camaras de gas, morte pela
exaustao nos trabalhos forcados como mao de obra escrava, ou, ainda,
devastados por epidemias que se alastravam nesses locais. Viviam connados a um espaco, longe dos centros civilizacionais, sem as mnimas
condicoes de higiene, alimentacao e vestuario.
Esta desumanidade atroz, levada a cabo em nome do ideal de pureza da raca ariana defendido pela doutrina Nacional-Socialista, era o
argumento que branqueava a verdadeira razao? Revitalizar os cofres dos
bancos alem
aes e estancar a crise economica que a Alemanha vivia apos a
derrota na Primeira Guerra Mundial? A desmoralizacao praticada sobre
os judeus foi sendo progressiva, com a apropriacao dos bens atraves do
congelamento das suas contas banc
arias, das coleccoes de arte e do ouro
que lhes pertenciam. Era-lhes tambem negada a possibilidade de exercerem dignamente as suas prossoes, quer fossem funcionarios p
ublicos
ou prossionais liberais e, por m, nem mesmo podiam ser donos de
empresas. A degradacao da condic
ao humana a que foram sujeitos e a
maior barbarie e violencia inigidas pelos nazis entre os anos 30 e 40 do
seculo XX, de forma concertada e intencional. Isto, enquanto no resto
26

Diario de Anne Frank: vers
ao denitiva, op. cit., p. 343.
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da Europa se ouvia um silencio comodo, dos governos, dos povos que
assistiam passivamente a este espectaculo de horror e crueldade. . .
Anne Frank e os outros companheiros de infort
unio estavam conscientes do destino que os esperaria se fossem presos. Mesmo assim, e
Anne quem sobressai  pela esperanca, coragem, alegria e vontade de
viver , transmitindo-nos ao longo do seu di
ario ideias e testemunhos
proprios de uma adolescente muito especial.
Anne testemunha, com uma entrega propria dos defensores de grandes causas, o medo e o pavor vivido pelos amigos mergulhados.
 ainda em Abril de 1944 que Anne desabafa no seu di
E
ario:
Os fracos tombarao, e os fortes sobreviver
ao e n
ao ser
ao derrotados!
Nessa noite pensei realmente que ia morrer. Esperei pela polcia,
estava pronta para a morte, como um soldado no campo de batalha. Teria dado de boa vontade a vida pelo meu pas. Mas agora,
agora que fui poupada, o meu primeiro desejo e tornar-me cidad
a holandesa. Adoro os holandeses, adoro este pas, adoro a
sua lngua 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 Diario aquela que acredita
e planeia o seu futuro.
Esta rapariga, cujo perl se agura aparentemente comum, experimenta os conitos proprios da adolescencia, nutrindo uma grande admiracao por seu pai Otto (homem inteligente e grande motivador deste
grupo de oito clandestinos que coabitam no Anexo), de uma conituosidade maior com a mae, mantendo uma amizade muito especial com
sua irma, e em particular, um companheirismo invulgar com relacao a
Peter. Ora estes aspectos estao em consonancia com a pre-adolescencia,
que regista dia-a-dia as experiencias por que passa e, depois tambem
27

Diario de Anne Frank: vers
ao denitiva, op. cit., p. 343.
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 arma, por lhe parecer a
que melhor se adequava para a vers
ao que traduzia para portugues e que ate hoje se
mantem.
28
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com a adolescente que Anne se torna, compaginando-se estas fases de
crescimento com a idade que o diario permite registar e acompanhar.
Anne desabafa, ainda em Abril de 1944, armando:
Estou a tornar-me cada vez mais independente dos meus pais.
Embora jovem, encaro a vida com mais coragem e tenho um sentido de justica 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 mulher, uma mulher com forca interior e com muita coragem!
Quero conquistar o meu lugar no Mundo e trabalhar para a Humanidade!
O que sei e que a coragem e a alegria s
ao os factores mais importantes na vida. 29

Anne Frank  um nome de que todos ja ouvimos falar, que cou
conhecido no mundo inteiro, pelo seu testemunho pessoal em registo de
diario, e pela forma como sublinhou a sua vivencia durante o perodo
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
adolescencia em pleno.
Questionamo-nos como e que se passa a habitar num espaco fechado,
onde n
ao se pode fazer o mnimo barulho, obrigada a partilhar o quarto
com um homem mais velho com quem nao se tem qualquer tipo de empatia. Como e que esta Crianca / 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 razao apenas, nao uma simples razao. Tudo porque os nazis
assim o determinaram.
Seria impossvel viver mais de dois anos nas condicoes em que viveram os mergulhados, experimentando no dia-a-dia o medo constante
de serem denunciados, presos a qualquer altura e, em u
ltima instancia,
morrer.
Anne Frank tem pois como miss
ao transmitir Conanca, Alegria,
Coragem e Esperanca, com o seu exemplo pessoal t
ao forte.
29

Diario de Anne Frank: vers
ao denitiva, op. cit., p. 343.
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O Di
ario de Anne Frank e publicado pela primeira vez em 1947,
sendo em 1957 constituda a Fundacao30 que, com seu nome, se vem
dedicando a recuperac
ao e memoria de sua vida e obra.
Anne e o Smbolo e a Voz de todas as criancas, raparigas adolescentes, e de tantas outras a quem obrigaram a crescer depressa demais, cujas vidas foram ceifadas pelos nazis. Uma Menina / Mulher que cresceu
depressa pela vivencia que a hist
oria lhe reservou. Anne e testemunho
escrito, representativo de outros diarios, que constroem a Memoria, a
Consciencia de uma epoca intraduzvel e negra para a Humanidade.
Apesar de tudo, nesta epoca nascem a Organizacao das Nacoes Unidas (ONU), fundada em 1945, celebrando agora o seu 70.o aniversario31 ,
e a Declaracao Universal dos Direitos Humanos em 1948, instrumentos
criados em consequencia do Holocausto, em cujo preambulo se arma:
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os
membros da famlia humana e dos seus direitos iguais e inalienaveis constitui o fundamento da liberdade, da justica e da paz no mundo 32 ) cuja
principal missao e procurar a resoluc
ao pacca de conitos entre nacoes
cujos princpios e leis s
ao o garante para impedir novos Holocaustos na
Humanidade.
Que o futuro nos seja permitido e que se cumpram os Direitos Humanos no mundo e, em suma, a mensagem que proclamamos como desiderato para a iniciativa em torno da qual nos congregamos, olhando o
passado, reconhecendo no devir uma porta aberta no sentido do encontro
de ideias, de partilha para a construcao de um futuro mais humanizado.
Uma promessa por/para cumprir.

30

A Fundacao Anne Frank tem uma p
agina bastante completa online que se pode
acessar atraves 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 tambem o Ano Europeu do
Desenvolvimento (<https://europa.eu/eyd2015/pt-pt>).
32
Pre
ambulo da Declarac
ao Universal dos Direitos Humanos, disponvel 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 construcao do her
oi messi
anico no

Serm
ao do Beato Estanislau Kostka,
do Padre Antonio Vieira
Martinho Tome Martins Soares

Centro de Literaturas e Culturas Lusofonas e Europeias da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)
Universidade Catolica Portuguesa

Para fazer jus ao binomio que inspira este col
oquio  Missao e Messianismo  e ao esprito intercultural que anima o evento, culturas ibericas
e eslavas em contacto e comparacao, propomos a gura gigante e quase
mtica do Padre Ant
onio Vieira. Por um lado, encarna como ninguem
na cultura portuguesa quer o esprito de missao, porquanto foi um incansavel e zeloso missionario jesuta, quer o pensamento profetico-messianico, que atravessa toda a sua obra escrita e oral, dos sermoes aos
ensaios losoco-teologicos e a epistolograa1 . Por outro lado, foi um
homem muito atento a poltica europeia, nomeadamente aos acontecimentos do leste da Europa, a bracos com as invasoes turcas, e esta
preocupac
ao reete-se n
ao s
o no seu pensamento profetico-messianico
exposto na oratoria sacra e nas obras profeticas, como nas constantes
1

Andre Barros, Vida do Apost
olico Padre Ant
onio Vieira da Companhia de Jesus, Lisboa, 1746. L
ucio de Azevedo, Hist
oria de Antonio Vieira. Com factos e documentos novos, Lisboa, Livraria Classica 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 perodo da
sua segunda estadia em Roma, durante a decada de 702 .
 tambem deste perodo a proclamacao do Sermao do Beato EstaE
nislau Kostka. Trata-se de um santo jesuta que morrera em odor de
santidade com apenas 18 anos, em 1568. Os poucos meses que vivera
como novico da Companhia de Jesus deram para perceber o percurso
virtuoso e excecionalmente piedoso deste jovem polaco. A Igreja, que
apos o ponticado de Sisto V se tornara muito exigente no reconhecimento do grau de santidade para os eis devotos, beatica-o em 1605
e, algumas decadas 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 pratica comum dos jesutas de exaltarem os santos da casa, Vieira
nao lhe poupa elogios e constroi em sua honra um admiravel panegrico
de tons messianicos e profeticos, narrando as suas facanhas em vida
e depois dela. O Sermao foi pregado em Roma, a 13 de novembro de
1674, no dia da festa do Beato, na Igreja de Santo Andre de Monte Cavallo  atual igreja de Sant'Andrea al Quirinale , sede do noviciado da
Companhia de Jesus, e local onde tinha falecido o jovem jesuta. O auditorio era constitudo pelos novicos da Companhia, e esta familiaridade
permite ao orador alguma informalidade e coloquialismo, patentes em
apartes metadiscursivos3 , bem como um nao disfarcado tom pedagogico
e exortativo, quando, na parte nal do discurso, discorre sobre a virtude
cimeira dos discpulos de Loyola: a obediencia.
O plano oratorio de Vieira, declarado no ex
ordio, passa por comprovar que Estanislau era lho de tres maes: em Polonia a m
ae natural,
que lhe deu o primeiro ser; em Germania a Mae 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 Hemisferios, Lisboa, Colibri, 2011, pp. 349-376.
3
[. . . ] (comeco assim, porque em materia 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 embaracar, e escurecer, que de declarar o que dizem. Apud J. E. Franco, P.
Calafate (coords.), Padre Ant
onio Vieira: Obra Completa. Sermoes, tomo II, vol. XI,
Lisboa, Crculo de Leitores, 2014, pp. 466, 468, 469-470. Doravante, todas as citac
oes
do Serm
ao do Beato Estanislau Kostka do Padre Ant
onio Vieira remetem para esta
edicao.
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deu o segundo; em Roma a Companhia de Jesus, que lhe deu o u
ltimo, e
apenas concebido no ventre o trasladou a sepultura 4 . Dividindo o discurso em tantas partes quantas as m
aes, pretende o autor demonstrar
em cada uma a sua tese. Para o intuito da nossa comunicac
ao, e por
constricoes de tempo, interessa-nos de sobremaneira a primeira parte.
Para Vieira, Kostka estava predestinado desde a nascenca a santidade e a miss
ao messianica, como o atesta um profetico sinal: concebido
que foi Estanislau no ventre da primeira mae; eis que aparece milagrosamente sobre o mesmo ventre o nome de Jesus, nao escrito, ou pintado,
mas esculpido, e relevado na mesma carne, e todo cercado de raios 5 .
Este estupendo e inaudito prodgio, diz Vieira, assestando as suas lentes
profeticas, estava h
a muito tempo prognosticado por Isaas. Do nome
de Jesus anunciara o profeta do Antigo Testamento duas coisas singulares: a primeira, que aquele nome seria nomeado do Ceu; a segunda,
retirada da versao hebraica da Bblia, que do Ceu seria esculpido. O
primeiro oraculo cumpriu-se quando o Anjo anunciou do ceu a Maria o
nome de Jesus ainda in utero ; o segundo nao se cumpriu em Jesus, mas,
sim, em Estanislau, quando no ventre da mae apareceu o nome de Jesus
esculpido 6 . Este facto prodigioso leva Vieira a articular um engenhoso
paralelismo retorico: Nas entranhas da Mae de Deus encarnou Deus o
seu Verbo; e nas entranhas da mae de Estanislau encarnou o Verbo o
nome 7 . A pretexto, a comparac
ao com o mundo da arte permitia a Vieira elevar o seu confrade jesuta ao patamar mais alto da criacao divina,
pois, segundo ele, em nenhum outro santo assinou Deus o seu nome e
isso e o que fazem os artces a obra mais prodigiosa e estimada da
sua arte. Contudo, embora o pregador nao queira, palavras do proprio,
dizer tanto, nao se inibe de o dizer, mesmo que para o desdizer, reforcando a comparacao: mas tanto e o que em semelhantes casos fazem
os Artces 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 so houve Cristo. No entanto, nao
4
5
6
7
8

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,

p. 466.
p. 466.
pp. 466-467.
p. 467.
p. 468.
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pode deixar de admitir, ainda que com algum confrangimento, a analogia. As suas palavras sao estas: mas eu tremo de aplicar a semelhanca.
So n
ao posso deixar de dizer o que se nao pode negar 9 . Portanto, se de
Cristo e verdadeiro dizer que foi assinalado pelo Pai, de Estanislau nao
se pode negar ter sido assinalado pelo Filho de Deus. E se o termo de
comparacao e demasiado ousado e arriscado, Vieira procura um ainda
assim arrojado, mas mais conforme com a condicao terrena e a ortodoxia catolica. Diz ele: Santo Inacio viveu sessenta e cinco anos, e teve
dezasseis de Jesuta; Estanislau viveu dezoito anos; e teve de Jesuta
dezanove: porque j
a desde a conceicao era Jesuta 10 .
Nao obstante, para o interprete sagrado que e Vieira, a verdadeira
e primeira signicac
ao do sinal de nascenca de Estanislau tem de ser
adscrita a sua primeira mae, a Polonia. Quem o previu foi o mesmo
Anjo que anunciou a Maria o nome de Jesus, dizendo: Ele salvara o seu
povo. Logo, conclui o orador, o nome de Jesus estampado sobre Estanislau concebido na Polonia signica que aquele menino seria o salvador,
e libertador do povo polaco. Para comprovar a sua interpretacao, apresenta o pregador o que considera serem as consequencias deste prodgio:
quando Kostka livrou toda a sua nacao, incluindo catolicos e hereges,
da peste, e quando rechacou a investida turca, no ano de 1621. Para o
efeito, o rei polaco mandou vir de Roma a cabeca do seu compatriota,
a qual garantiu a vitoria do pequeno exercito polaco contra o poderoso
e gigante exercito otomano, liderado por Osman, e composto por trezentos mil turcos e maior n
umero de t
artaros. Nesse mesmo dia, relata
Vieira, Estanislau apareceu no ceu, ao lado de Maria e do Menino Jesus.
Como e seu apanagio, esta grande vit
oria do cristianismo sobre o
imperio otomano da a Vieira ocasiao para uma serie de leituras de teor
profetico, achando nos antigos escritos sagrados alegorias que projetam
luz sobre estes acontecimentos historicos ocorridos posteriormente na
Polonia11 . Apoiando-se numa multidao (palavra sua) de autoridades
da exegese bblica, passa a discorrer sobre os sentidos cifrados no livro
9

Idem, ibidem, p. 468.
Idem, ibidem, p. 468.
11
Fernando Crist
ov
ao, Vieira: a grandeza de um imperador, in Jose Eduardo
Franco (coord.), Entre a Selva e a Corte. Novos olhares sobre Vieira, Lisboa, Esfera
do Caos, 2009, pp. 41-48.
10
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do Apocalipse, considerando que nele estao historiadas as perseguicoes
da seita Maometana contra a Igreja, e as vitorias, e triunfos da Igreja
contra ela 12 . Atraves de um muito bem orquestrado processo sinotico
de analogias entre a visao apocalptica e o episodio belico que opos
os polacos aos invasores turcos, o dragao e identicado com a ameaca
turca e a mulher vestida de sol com a mae de Estanislau, nao a mae
biologica, mas a Polonia. Tal deduc
ao e permitida, na voz do pregador,
pela fecundidade e abertura hermeneutica das Escrituras, e sancionada
pelo tempo, a seu ver: o mais certo interprete das profecias [. . . ], cujos
sucessos futuros, sem desacreditar os passados, se declaram mais nos
presentes 13 . Por conseguinte, se outros autores puderam ver nessa referencia feminina do Apocalipse outras mulheres historicas, com maioria
de razao se sente ele autorizado, perante os factos que o tempo entretanto revelou, a a descortinar a m
ae de Estanislau. Para o demonstrar,
o padre jesuta estabelece uma serie de curiosos e arrevesados paralelismos de semantica profetica entre o texto joanino e os sinais prodigiosos
que acompanharam a concecao e o nascimento do beato. Retenha-se, a
ttulo de exemplo, o famoso smbolo da lua que a mulher apocalptica
tem debaixo dos pes, interpretado por Vieira como subjugac
ao do poder
otomano pela Polonia. Assim, posto que o grande triunfador do inimigo
da cristandade tenha sido Estanislau, S. Joao o atribui a mae prodigiosa,
porque  relembra Vieira as palavras do Evangelho  a gloria do lho
se deve atribuir a mae, e ao feliz ventre, que em si o trouxe 14 .
A segunda parte do sermao, relativa a mae germanica, e preenchida
com uma serie de portentosos e inverosmeis milagres, ocorridos durante
a passagem do jovem polaco por terras germanicas, os quais suscitam
em Vieira um conjunto de considerac
oes acerca da aura sobrenatural
do santo, que se deverao entender menos no plano factual e mais no
mstico. Em termos factuais o que importa verdadeiramente assinalar e
que o santo escapou a uma terrvel enfermidade, tendo atribudo esse
 deste segundo nascimento que
facto a um milagre de Nossa Senhora. E
fala Vieira.
12
13
14

Ant
onio Vieira, Serm
ao do Beato Estanislau Kostka, in ed. cit., p. 470.
Idem, ibidem, p. 470.
Idem, ibidem, p. 471.
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O terceiro nascimento d
a-se em Roma, na Companhia de Jesus. Vieira narra as contrariedades no caminho de Viena para a sede do catolicismo, e cada uma lhe da azo a uma digress
ao pela Bblia para criativos paralelismos com guras da Sagrada Escritura. Ultrapassados varios
obstaculos, o jovem polaco chega, nalmente, a cidade italiana, onde e
acolhido por outro grande santo jesuta, S. Francisco de Borja, geral da
Companhia. Comenta Vieira que Estanislau foi o diamante que veio a
ocina da Companhia para ser polido.
Adotando um tom elegaco, mais apropriado a materia do discurso,
o pregador relata os u
ltimos dias de Estanislau ate que a enfermidade
o levou para Deus. Desta curta mas exemplar vida, Vieira extrai um
conjunto de reex
oes morais para a Companhia e para o noviciado15 .
Por m, n
ao perorando, mas orando 16 , invoca o patrono e protetor da Polonia, exortando-o a socorrer o seu pas que novamente se ve
ameacado pelo inimigo. De facto, o grande dragao, que j
a por duas
vezes fora vencido pela Polonia, levanta de novo a cabeca infesta e
ameaca outra vez a muralha universal do cristianismo e, por extensao,
o mundo.
Os sermoes de Vieira sao a maioria das vezes reexos de acontecimentos e preocupacoes da epoca em que foram proclamados17 . Com
efeito, no plano da diegese messianica e milenarista do pregador a invasao turca sempre desempenhou um papel importante. Na visao escatologica expressa na Apologia das Cousas Profetizadas,
o futuro pr
oximo assistiria a extinc
ao e runa do Imperio Otomano e ao aparecimento de um Quinto Imperio, que seria o u
nico
verdadeiramente universal, duraria mil anos e continuaria no Ceu.
Suceder-lhe-ia a perseguic
ao do Anti-Cristo, a que se seguiria, imediatamente, a ressurreic
ao dos mortos, o Juzo universal e o m
do mundo18 .
15
Cf. Carlota Urbano, O Padre Ant
onio Vieira e a Companhia de Jesus, in Jose
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, Introducao Geral a Parenetica, in J. E. Franco, P.
Calafate (coords.), Padre Ant
onio Vieira: Obra Completa. Sermoes, tomo II, vol. I,
Lisboa, Crculo 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 Ofcio, entendia e cria
Vieira que a Igreja e o Reino de Cristo haveriam de chegar a um estado
perfeito, completo e consumado19 . Este Imperio haveria de se levantar
apos a destruicao do Imperio Turco e seria um Imperio ou um Reino
Universal, em que todo o mundo, tanto herege como pagao, judeu ou
gentio, se converteria e seria cristao, e Cristo por todos seria conhecido,
adorado e obedecido, e em todo o mundo se n
ao professaria outra fe nem
outra lei sen
ao a crist
a, em que a grande maioria dos cristaos seria mui
observantes da lei divina, em que reinaria perpetua paz entre todos
os prncipes e todas as nacoes, em que seria mais copiosa a graca 20 .
Esta mesma ideia de um imperio universal de Paz e Justica consumado
na terra por Cristo constituira mais tarde o tema central da Clavis
Prophetarum 21 , com a excecao de que a ja nao havera lugar para turcos
e o protagonismo luso se ve 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 Catolica Portuguesa/Provncia Portuguesa da
Companhia de Jesus, 1999, pp. 165-178. A bibliograa sobre o messianismo ut
opico
vieirino e extensssima e seria fastidioso enumer
a-la aqui. Remetemos os leitores
interessados para a lista apresentada por Manuel J. Gandra, Padre Antonio Vieira:
paralelo da sua vida e obra com o providencialismo, o milenarismo e o messianismo
coet
aneos, in Jose 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. Defesa Perante o Tribunal do Santo Ofcio, tomo III, vol. II, Lisboa, Crculo de Leitores,
2013, pp. 241-305 et passim. Sobre o papel do turco na instaurac
ao do Quinto Imperio
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. Antonio 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, Crculo de Leitores, 2013.
22
A vis
ao profetico-escatol
ogica apresentada por Antonio Vieira distingue-se, claramente, da tradic
ao sebastianista-messi
anica anterior n
ao s
o pela sua muito maior
amplitude e profundidade, pela maior riqueza e variedade dos seus suportes especulativos e escriturais, pela sua coerencia interna e pelo rigor do seu travejamento logico
e ret
orico. Mas tambem, e acima de tudo, por se apresentar muito mais como uma
vis
ao teol
ogica e universal e como uma hist
oria da salvacao e do resgate espiritual
do mundo e consumac
ao do reino divino da graca, do que como uma visao exclusiva

ou predominantemente poltica, circunscrita a Portugal e ao seu imediato destino. E

www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

132

Martinho Tome Martins Soares

Verica-se, contudo, que o inimigo turco ocupou um lugar estrategico, como antagonista, no drama escatologico-profetico da maior parte
dos escritos vieirianos que prognosticavam a instauracao da aion bblica.
A parusia crista atemporal prevista pelo jesuta nao podia advir sem a
derrota dos turcos que ent
ao ameacaram a Europa23 .
Na epoca em que foi proclamado o Serm
ao do Beato Estanislau
Kostka, a investida otomana recrudescera na Europa e no esprito de
Vieira, como bem o demonstra este sermao e a intensa correspondencia
mantida, onde o assunto e abordado com frequencia.
Registe-se que o tema da guerra turca surge ja de forma esporadica
nas suas missivas da decada de sessenta, pois em 1663-1664 e retomada,
apos meio seculo de impasse, a ofensiva entre o Imperio Otomano e a
Cristandade. Como observou Maria Jose Ferro Tavares, no seu estudo
O messianismo na obra do Padre Antonio Vieira:
O avanco do Turco em direc
ao ao centro da Europa conrmava-lhe o sofrimento da cristandade e a ascens
ao de Portugal e da
cristandade ao imperio universal, tal como prediziam as profecias,
acrescentava ele nas cartas ao marques 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 prometidas. 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 conviccao de que os u
ltimos dias da humanidade estavam pr
oximos 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 salvco que a impulsiona que parecem explicar que, ao longo
do tempo, a sua componente messi
anica e lusocentrica tenda, progressivamente, a
esbater-se, ate quase desaparecer na Clavis Prophetarum . [Antonio Braz Teixeira,
Profecia e escatologia em Antonio 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, Crculo de Leitores, 2014. Cf. etiam Idem, Obra
Completa. Defesa Perante o Tribunal do Santo Ofcio, ed. cit., 2013.

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

A construc
ao do her
oi messi
anico no Serm
ao do Beato Estanislau
Kostka, do Padre Antonio Vieira

133

juzo, 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 notcias 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 fatalidades e tudo demonstracoes de se chegarem ou estarem muito perto
j
a os tempos de remedio prometido. E na do incio de Outubro,
perante a vitoria dos alem
aes em S. Gotardo, declarava sentir a
necessidade da sua conrmac
ao para a continuac
ao das suas conjeturas24 .

No entanto, e na correspondencia da decada de 70 que o foco de
Vieira se mostra mais atento ao avanco do inimigo secular da Cristandade, sempre na esperanca de que se cumpram as profecias. Como arma
Istvan Rakoczi, estas cartas testemunham tambem o alargamento da
visao da diplomacia portuguesa para o Centro e Leste europeus, so esporadicamente abrangidos no mapa mental poltico iberico 25 . Tal facto
deve-se a situacao estrategica do jesuta portugues. Em Roma, goza nao
so de maior liberdade de express
ao como tem um acesso rapido e privilegiado as informacoes que dao conta dos conitos e acontecimentos
polticos no espaco europeu. As missivas deste perodo revelam, por conseguinte, um Vieira sempre muito empenhado nas questoes polticas,
que, como diz Maria Luclia Goncalves Pires, unicam no seu pensamento o pendor pragm
atico e a utopia messianica 26 .
O Serm
ao de S. Estanislau Kostka e bem o reexo desta mundividencia. Nele se fundem as preocupacoes polticas com a utopia messianica. Embora Vieira nao rejeite e nao deixe nunca de acreditar no papel
principal do Reino e do rei de Portugal para a consecucao do quinto
imperio, o da cristandade, neste sermao n
ao ha lugar para o lusocentrismo, evidenciando uma notavel capacidade de adaptacao do seu visionarismo as circunstancias. Todos podem contribuir para o horizonte
24

Maria Jose Ferro Tavares, O messianismo na obra do Padre Antonio Vieira, in
VVAA, Terceiro Centen
ario da Morte do Padre Antonio Vieira, op. cit., pp. 145-146.
25
Istv
an R
akoczi, As cartas do Padre Ant
onio Vieira e a problem
atica do Turco,
in op. cit., p. 364.
26
Maria Luclia Goncalves Pires, A epistolograa de Vieira. Perspetivas de leitura, in M. V. Mendes et alii (orgs.), Vieira Escritor, Lisboa, Ed. Cosmos, 1997, p.
25.
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escatologico da parusia crista. O centro do conito esta agora na Europa Central. O protagonismo cabe a Polonia e ao seu patrono, erguido
a condicao de heroi messianico, a quem Vieira atribui, de forma temeraria, prerrogativas proprias de um Messias. E, por isso, n
ao hesita
em coloca-lo no quadro celestial ao lado de Maria e de Jesus.
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Etty atraves do Diario
Padre Nelio Pita

Sacerdote, membro da Congregacao da Missao

Chegaram ate n
os apenas dez dos onze cadernos nos quais Etty escreveu o Diario. Pouco antes de partir para Westerbork, Etty Hillesum
cona os seus diarios 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 sucesso uma editora que aceitasse a publicac
ao. So em 1981 foi publicada
uma versao parcial dos diarios por J. G. Gaarlandt, Uma vida interrompida, atualmente tambem traduzida em portugues. Em 1986, toda a
obra foi colocada a disposicao do p
ublico, primeiro em holandes e, posteriormente, em ingles, edicao que serve de base para este estudo1 . Tendo
a guerra como pano de fundo, Etty concentra-se principalmente nos seus
problemas, reetindo as variacoes de humor, as relac
oes com os outros,
os livros que le e traduz. Parece omitir propositadamente a guerra. Anal, quem foi a jovem que, segundo o padre poeta Tolentino Mendonca,
passeando-se na solidao e na lama [de Westerbork], escreveu algumas
das oracoes mais extraordinarias que um ser humano pode proferir? Em
que contexto viveu? Procuremos conhece-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 comecar a escrever
sobre si mesma, no Diario. Sabemos que nasceu a 15 de janeiro de 1914,
em Middelburg, Hilversum, e que passou parte da sua infancia em Tiel
(1916-1918) e em Winschoten (1918-1924). Em Deventer, cidade situada
na zona Este da Holanda, onde atualmente se encontra a fundacao Etty
Hillesum, fez a sua formacao primaria e secundaria no liceu do qual o
seu pai era o diretor. Permanece nesta cidade ate ingressar no curso
de Direito em Amesterdao. Klaas Smelik, na introducao a versao completa e anotada em lngua inglesa dos Diarios e Cartas, diz que Etty, ao
contrario dos seus irm
aos, nao foi particularmente uma brilhante aluna
durante o perodo de formacao 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.
Alem disso, durante esse perodo, frequenta as reuni
oes de grupos de
estudantes anti-fascistas e mostra interesse pelas questoes polticas e sociais sem, no entanto, militar em nenhum partido. Entretanto, o Di
ario
e as Cartas testemunham que ela adquiriu uma vasta cultura los
oca
e literaria, bem como um bom conhecimento de lnguas como o russo,
o frances e, sobretudo, o alem
ao. Por causa da guerra, foi impedida de
se apresentar a exame em estudos eslavicos, mas o contacto com esta
cultura abre-lhe a porta a autores como Dostoievski e Tolstoi, que ela
le e traduz avidamente.

2. N
ucleo familiar
Ester (Etty) Hillesum era a mais velha de tres lhos de um casal de
judeus pouco observantes. Viviam na Holanda e estavam integrados socialmente. Seus pais foram alvo de variadssimas referencias ao longo do
Diario e das Cartas, anotacoes que diferem substancialmente em cada
um dos textos. Se compararmos as referencias do Diario as das Cartas,
2

Idem, ibidem, p. XII.
Paul Lebeau, Etty Hillesum: Un intenerario spiritual. Amesterdan 1941  Auschwitz 1943, Santander, Sal Terrae, 2000.
3
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veremos que nas primeiras Etty deixa transparecer sentimentos fortemente ambivalentes, prevalecendo as imagens negativas como se de um
fantasma se tratasse, qual reminiscencia de um passado assustador que
determina o presente. Nas Cartas, porem, escritas maioritariamente num
contexto de maior privacao, em Westerbork, predomina uma descricao
mais objetiva e factual da realidade. Ao contrario das especulacoes do
Diario, os pais de Etty sao descritos como submetidos a fome, ao frio ou
ao calor; que est
ao conformados ou revoltados com a situacao. E Etty
surge como mae que cuida de ambos, objetos tendencialmente idealizados, motivo de preocupacao constante.
O pai, Louis Hillesum, especialista em lnguas cl
assicas, lecionou du descrito, por vezes, com
rante quase toda a vida em v
arios colegios. E
qualicativos pouco apreciaveis. Mas e com a mae que mantem uma
relacao ainda mais tensa. Rebecca Hillesum Bernstein, emigrante russa,
foragida de um progrom, e apresentada na introducao a primeira publicacao em lngua inglesa como uma mulher apaixonada, extrovertida,
caotica e, em quase tudo, diferente do marido4 .
Segundo informac
ao da Cruz Vermelha, ambos morreram ou durante
a viagem para Auschwitz, em setembro de 1943, ou logo a chegada ao
Campo, nas camaras de gas5 .
Etty tinha dois irmaos, apresentados pelos seus v
arios biografos como
intelectualmente dotados, mas de pouca sa
ude mental. Jaap, o mais velho, apesar das tendencias esquizoides 6 , foi um destacado aluno em
medicina, e Mischa, o mais novo, era reconhecido como um pianista
exmio e, por isso, gozou de alguns privilegios durante a ocupacao. No
entanto, nao obstante o sucesso, tinha crises constantes e, segundo o
diagnostico da epoca, ao qual Etty faz varias vezes mencao, sofria de esquizofrenia. 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; Jose 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 informacao da Cruz Vermelha,
em marco de 1944. Jaap permaneceu em Amesterdao mais tempo. Em
setembro de 1943, altura em que os restantes familiares partiam para o
campo de extermnio, na Polonia, Jaap chegava a Westerbork. Foi deportado para Bergen-Belsen, em fevereiro de 1944 e veio a falecer, em
abril de 1945, apos a chegada do exercito russo, durante a viagem de
regresso a casa.

3. Julius Spier
De ascendencia judia, nascido em Frankfurt, em 1887, Julius Spier
foi o homem que maior inuencia exerceu nos u
ltimos anos de vida da
jovem judia. Spier  ou simplesmente S., como quase sempre aparece no
Diario  depois de uma carreira de sucesso como homem de negocios,
estudou sob a orientac
ao de C. Jung e, motivado pelo mestre suco,
no incio da decada de 30, dedicou-se completamente a psicoquirologia.
Estabeleceu-se em Berlim ate ao dia em que as perseguicoes aos judeus
o obrigaram a fugir para Amesterdao, onde tinha uma irma. Na capital holandesa, abriu consult
orio e a sua volta congregou um grupo de
discpulos, particularmente mulheres, um autentico harem como lhe
chamava Etty.
Foi no incio de 1941 que Etty, por sugestao de uma amiga, conheceu Spier. Rapidamente, tornou-se o seu objecto quirologico e, logo
nas primeiras paginas do Di
ario, confessa a forte impressao que a personalidade m
agica do terapeuta tinha exercido sobre ela.
O sucesso de Spier na vida de Etty deve-se, em parte, a sua abordagem metodologica. O metodo terapeutico proposto por J. Spier compreendia um conjunto de exerccios respiratorios ao despertar, ginastica
e sessoes de luta fsica entre ele e as pacientes  varias vezes, Etty faz
eco delas, no seu Diario. Entre os seus exerccios, contava-se tambem
a leitura e/ou repeticao de umas palavras iluminadoras 7 , de cariz re7

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, serao 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 lmpidos e puros, de boca carnosa e sensual, de silhueta de touro manso (Diario, 09/03/1941), foi tomando conta da sua
fantasia.
A relac
ao com Spier nao foi sempre linear. Inicialmente, os seus desejos e fantasias estavam fundamentalmente centrados nele. Nas paginas
do Diario sucedem-se descricoes de avancos e recuos; de amor e odio; de
desejos de exclusividade e de repulsa. Uma relac
ao marcada, portanto,
pelo conito entre o impulso (princpio do prazer) e o interdito (princpio
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, arma que nao e de um homem so. . . O conito intrapsiquico
 difcil estar simule expresso, por exemplo, na seguinte armacao:  E
taneamente de bons termos com Deus e com o baixo-ventre (Diario,
04/08/1941), confessa.
Apesar de tudo, foi pela mao dele que Etty comecou a ler com
frequencia passagens da Bblia, em particular do Novo Testamento, e
outros autores cristaos como S. Agostinho e Tomas Kempis. Nao e de
surpreender, pois, que a palavra Deus seja uma constante nos seus textos. Guiada por este mestre, nao e estranho que, em pouco tempo, a rapariga que nao sabia ajoelhar comecasse a pronunciar carinhosamente
o nome de Deus e se sentisse a eleita de Deus (Diario, 19/07/1942).

4. Contexto
Depois de ter vivido a infancia, a adolescencia e parte da juventude
com os pais, Etty vai viver para Amesterdao, tendo como residencia
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 praca com
o Rijksmuseum ao fundo, tao 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 passaros e o sol a bater naquele
telhado coberto de seixos! (Diario, 05/07/1942).
desta edic
ao.
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Etty estava contratada como governanta do proprietario da casa,
Hans Wegerif (pai Hans), um antigo contabilista, vi
uvo, com quem
mantera uma relacao sentimental, nao exclusiva. Sob o mesmo teto,
vivia uma alem
a de origens rurais, crista, a quem ela chamava a segunda mae; um pequeno-burgues, Bernard, estudante de bioqumica
e o jovem lho de Hans, estudante de economia, ntegro e bom cristao
(Diario, 15/03/1941).
A heterogeneidade dos elementos e a situacao sociopoltica suscitava
frequentes tensoes em casa. Etty diz que o seu papel era o de manter
a harmonia da casa. Uma tarefa nada facil naquele contexto de guerra
e de tanto odio. Os alemaes tinham invadido os Pases Baixos em maio
de 1940 e a perseguicao aos judeus foi implacavel, apesar de ser mais
lenta que nos pases de leste, pois a comunidade encontrava-se maioritariamente integrada, falava a mesma lngua, vestia-se do mesmo modo e
nao estava fechada em guetos. Em outubro do mesmo ano foram publicadas as primeiras medidas do governo Nazi, sob a lideranca de A. Seyss
-Inquard, antigo delegado do Reich na Austria,
posteriormente representante do governo Nazi na Polonia, apelidado de predador implac
avel.
Todos os homens e mulheres de origem judaica foram recenseados e, posteriormente, afastados dos seus trabalhos, proibidos de estar em lugares
p
ublicos, vendo tambem os seus bens conscados. Para que nenhum judeu casse a margem das novas leis, criaram um Conselho Judaico, um
organismo liderado por judeus mas governado pelos nazis, que servia
de intermediario entre o novo governo e a populac
ao. Atraves dele, organizaram um novo recenseamento que abrangia tambem os holandeses
com sangue judeu. A 9 de fevereiro, motivado pela onda de odio, o partido Nazi holandes saqueou e destruiu as sinagogas do bairro judeu. Em
resposta, a populacao reage. Houve confrontos. Mortos. Acalmadas as
hostilidades, como retaliacao, 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 extermnio dos judeus da Europa, 1933-1945,
Porto, ed. Inova, 1972.
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Primeiro caderno: De 8 de marco a 4 de julho de 1941
A primeira entrada datada de 8 de marco de 1941 nao e, na realidade,
um texto do Diario, mas sim um esboco de uma hipotetica carta dirigida
ao Sr. Spier. Nela Etty expressa o seu entusiasmo e, ao mesmo tempo,
a ambivalencia resultante do encontro com ele: por um lado, uma forte
atracao erotica e, simultaneamente, uma grande aversao. Nessa carta,
Etty apresenta-se como alguem que sofre de um humor deprimido: o
medo, o caos, a falta de esperanca s
ao sentimentos constantes. Etty
pergunta-lhe se ele pode ajuda-la. Confessa a sua relutancia em escrever,
mas, ao mesmo tempo, diz que gostaria de ser escritora. A carta termina
com um agradecimento a Spier.
A primeira anotacao no Diario aparece um dia depois da mencionada carta. Depois de dissertar sobre a sua vergonha em escrever, apesar dos pensamentos serem claros, centra-se no Sr. Spier. Certamente
foi por sugestao dele que Etty comecou a escrever o Di
ario. O objetivo
era proporcionar-lhe mais uma ferramenta de auto-an
alise, o que combinava perfeitamente com as suas ambicoes tantas vezes explcitas de
ser escritora. As anotacoes deste dia sao reveladoras de um estado de
fragilidade emocional, uma auto-consciencia de algo que em si nao estava bem, que deveria ser cuidada por alguem entendido. Estavam, pois,
criadas as condicoes para que Etty e Spier se encontrassem.
As paginas do primeiro caderno sao aquelas que mais nos dizem sobre
o metodo de Spier. Cita frequentemente alguns princpios, normas eticas
que oferecem um novo modo de estar na vida, apesar do contexto a sua
volta falar de morte. Luta para alcancar a paz interior e e signicativo 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 anotacao do
dia 16 de marco, arma que as suas prioridades de vida mudaram um
pouco. Compara o antigamente com o agora. Refere-se, por exemplo, a que antes tentava possuir tudo, absorver toda a beleza, o que lhe
custava imensa energia. Desejava, inclusive, possuir em exclusivo Spier
 queria te-lo  mas esse desejo de posse apenas lhe causava infelicidade. Desejava ainda  `possuir' por palavras e por imagens, atraves
www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

142

Nelio Pita

da escrita, a realidade para depois guardar tudo so para mim. Superou essa fase. Sente-se mais livre. Confessa que estaria sempre proxima
de Spier, mesmo que ele fosse para a China e, agora, ja nao precisa
de perguntar a Hans cem vezes ao dia: ¾ainda gostas de mim?¿. Estas conclusoes sao, como veremos, prematuras. . . a sua tendencia para
possuir permanece. . .
Dez dias depois da primeira anotacao no Diario, 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 situac
ao
humilhante dela e de outros, inclusive das criancas, no lugar onde, silenciosamente 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 sobrevem de tal experiencia, sem tirar ilacoes do que se passa. Termina a narrativa com uma frase ironica:
A Holanda e um bom lugar para viver e, logo, o tema muda sem
mais. Cita Spier, num conjunto de pensamentos espirituais (referencias
a Bblia ) e nocoes de psicologia tais como a sublimacao e a repress
ao
(Diario, 19/03/1941).
O Diario prossegue testemunhando as suas atividades diarias: a sua
relacao com Spier (ela sente uma forte atracao por ele, ao mesmo tempo
quer ajuda-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 nao lhe sai nada de jeito. As recriminacoes por se sentir incapaz de escrever com beleza e originalidade evidenciam a existencia de
um superego severo. Mas, apesar da manifesta insatisfac
ao, prossegue
a escrita. Escrever e uma questao de vida e de morte. Como sublinha
De Costa9 , ela escreve nao apenas como meio terapeutico  um caminho estreito para o seu auto-conhecimento e amadurecimento atraves da
auto-analise  mas tambem porque deseja (manifesta-o explicitamente)
ser escritora.
Entretanto, a 25 de marco, um inesperado acontecimento perturba-a
profundamente: o antigo professor de russo, Van Wijk, morre como con9

Denise De Costa, Anne Frank and Etty Hillesum, New Brunswick, New Jersey,
London, Rurgers University Press, 1998.
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sequencia indireta da guerra. No dia seguinte, a 26, volta a manifestar-se
incredula face a morte do amigo. Depois de ter escrito consecutivamente
dias a o, entre 27 de marco e 4 de maio, Etty fecha-se num silencio em
que nada h
a escrito. Recomeca, a 5 de maio, exprimindo o desejo de
voltar a por alguma luz no seu tenebroso caos. Para isso, diz dispensar a ajuda de Spier, mas pouco depois evoca tempos passados com
ele, refere-se aos conte
udos das suas orientacoes e sugestoes de leitura, a
Bblia e Tomas Kempis10 . De novo, durante varias semanas, Etty volta a
estar ausente. Retoma o Diario a 8 de junho com um proposito claro: de
manha, antes de comecar o trabalho, passar meia hora ¾para dentro¿,
a escutar o que esta dentro de mim. ¾Submergir-me ¿. Planeia, entao,
um tempo diario de meditacao, porque n
ao basta mover os bracos e
 preciso estar preparada
as pernas. . . . O ser humano e corpo e alma. E
e a meia hora de ginastica e a outra meia hora de meditacao podem,
nas suas palavras, formar uma larga base de calma e concentracao para
o dia inteiro. Mais a frente, explicita o objetivo da meditacao: que,
por dentro, uma pessoa se torne uma plancie 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 Beethoven (Diario, 08/06/1941).
As prolongadas pausas alternadas por uma escrita consecutiva e
abundante sugerem que estes perodos estao associados ao seu estado de
esprito. Tudo parece estar dentro dos limites do normal, do est
avel,
do suport
avel, quando escreve. Ao contrario, quando o impacto de algum acontecimento e muito forte, Etty recolhe-se no silencio, deixando
paginas por escrever, como se, de tempos a tempos, o curso da historia
a obrigasse a recolher as armas, os meios atraves dos quais ela acede
ao mais ntimo de si mesma, atraves da auto-an
alise, da escrita, evitando assim, propositadamente, lidar com algo doloroso e indesejado.
As u
ltimas anotacoes do primeiro livro do Diario sao reveladoras desta
variabilidade afetiva com consequencias na escrita. No dia 19 de junho,
escreve, na segunda pessoa, um conjunto de admoestacoes: perdeste o
10

Tomas Kempis (1379-1471) e um dos principais representantes de uma corrente

de espiritualidade na Igreja Cat
olica denominada Devotio Moderna. E-lhe
atribuda
a autoria de A Imitac
ao de Cristo, um livro de devocao que ainda hoje e publicado.
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contacto de ti mesma. A tua depressao aumentou. . .  e seguem-se semanas sem escrever, ate 4 de julho:
H
a um desassossego em mim, um desassossego bizarro, diab
olico,
que poderia ser produtivo se eu o soubesse utilizar. Um desassossego criador. N
ao se trata do desassossego do corpo. Nem mesmo

d
uzias de excitantes noites de amor lhe conseguiriam por 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 mes. Retoma a
escrita, num novo caderno, a 4 de agosto.

Segundo caderno: De 4 de agosto a 21 de outubro de 1941
Numa situacao 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 ate atingir o entendimento e ser mais tarde escrito por
mim (Diario, 13/08/1941).
Escrever e resultado de um processo. Para usar uma expressao cara
a Bion, a maquina de pensar os pensamentos 11 elabora o vivido que,
posteriormente, e gravado no papel. Mas, como no primeiro caderno,
Etty evita o Diario quando algo de muito forte ocorre. A ausencia do
ato escrever remete para um sofrimento cujas palavras nao podem ser
pensadas, dando lugar, por isso, ao silencio que, por si mesmo, e revelador. Por outro lado, porem, para Etty, escrever e tambem um modo de
sobrevivencia 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 genuno, mais autentico, os
seus sonhos e valores. Escrever e uma forma de resistencia, porque enquanto escreve a autora encontra razoes 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 continuamente urgente que n
ao pode ser adiado: Eu irei obrigar-me a escrever, 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 Dostoievski, da Bblia, de Spier, Agostinho) torna-se um leitmotif ao
longo do Di
ario. Procura clareza na escrita (Diario, 04/08/1941); deseja capturar a vida em f
ormulas criadas por ela (Diario, 04/10/1941);
auto-censura-se pela falta de originalidade. . . . E, em certas alturas, escrever 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 nao
consegues expressar devidamente (Diario, 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 outubro, continua a escrever, ja no terceiro, sobre esse processo de espiritualizacao, desta vez manifestada na luta pela autonomia interior,
deixando de esperar dos outros ref
ugio para si: os outros s
ao, justica, igualmente incertos, fracos e impotentes como tu. Neste terceiro
caderno, encontramos auto-repreensoes por estar a ruminar uma ideia:
 Deus, da-me de manhazinha menos pensamentos e mais agua fria e
O
 uma tontinha! Deixa os miolos em
ginastica (Di
ario, 22/10/1941);  Es
paz (Diario, 23/10/1941).
Sintetiza o conte
udo desse pensamento obsessivo nas seguintes princpios: Querer regressar a escuridao, ao ventre materno, ao coletivo.
O tornar-se independente, o achar a pr
opria forma, conquistar o caos
(Diario, 23/10/1941).
A armacao e paradoxal: por um lado, deseja a fusao com o coletivo;
por outro, quer ser independente. A 24 de outubro, Etty faz uma breve
alusao aos novos decretos contra os judeus. Como que contrariando o
seu processo de espiritualizacao, escreve que consentiu deixar-se car
deprimida e desassossegada apenas durante meia hora. O texto, no
entanto, prossegue com recomendacoes auto-motivadoras e moralizantes: tens forcas sucientes em ti, estas saudavel, estas a avancar para
www.lusosoa.net
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ti propria, a chegar a tua propria base. O esforco feito para se manter
distante da realidade, na procura de chegar a essa base, o seu ntimo,
tem consequencias que, de tempos a tempos, deixa transparecer. Poucos
dias depois, a 30 de outubro, por exemplo, escreve solitariamente durante a manha: Medo da vida a todo o comprimento. Depressao total.
Falta de conanca. Repugnancia. Medo.
De 31 de outubro ate 10 de novembro, nao temos notcias de Etty.
Retoma o Diario com a seguinte auto-critica:
. . . a um determinado momento uma pessoa reencontra-se as voltas com a mesma quest
ao: a compuls
ao que tens em ti ou essa
ccao ou fantasia, como lhe querias chamar, de querer possuir
uma s
o pessoa por uma vida inteira, tens de a estilhacar em mil
pedacos. Esse absoluto tem de ser pulverizado dentro de ti.

O conito interno entre o desejo de posse e a impossibilidade de uma
relacao estavel e geradora de sentimentos agressivos  estilhacar. . . pulverizar. O recalcamento do afeto parece insuciente. Entra em ac
ao
uma tentativa de anular em si o afeto associado ao objeto proibido.
Deus, pega-me pela m
ao, acompanhar-te-ei bem comportadamente, sem muita resistencia. N
ao me desviarei de nada do que nesta
vida vier de encontro a mim, tentarei integrar tudo em mim
com as minhas melhores forcas. Mas d
a-me de vez em quando
um momento de sossego. Tambem n
ao pensarei mais, na minha
ingenuidade, que essa paz, se ela vier, ser
a eterna; hei-de aceitar 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 globalidade, um texto portador de um sentimento dominante de bem-estar, de
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paz, de satisfacao, de gratidao pela vida, de quietude, como se uma
especie de brandura a cobrisse, um veu protetor tornasse a vida mais
suave: sinto-me reconciliada com a vida (Di
ario, 12/12/1941). O tema
levemente aorado nos cadernos anteriores, em vagas persistentes de
esperancas, num oceano predominantemente cinzento, triste e encrespado, ganha espaco a partir de agora com mais consistencia: a vida e
grandiosa e boa e interessante e eterna. . .  (Diario, 12/12/1941). Com
ligeiras variacoes, estas armacoes  a vida e bela, grandiosa, cheia de
sentido. . .  serao repetidas uma e outra vez, nas paginas do Diario e,
posteriormente, nas Cartas.
Esse estado de apaziguamento interior e de otimismo (apesar de toda
a violencia que a rodeia) a partir do qual ve o mundo, algo de bom, de
belo, nao signica que tenha superado aspetos que anteriormente a aigiam  as variacoes de humor, a hostilidade em relacao aos pais, a incapacidade de se situar em relacao a Spier. Agora, nesta nova fase, investe
em si, no intuito de escutar o pr
oprio ritmo e viver segundo os batimentos dessa nova melodia, sem ceder a tentac
ao de que falsas ideias,
acerca do que deve ser, a perturbem (Diario, 12/12/1941). Portanto, as
questoes inquietantes de uma possvel uniao com um homem, as ameacas
que o contexto da epoca continuamente repetem a sua existencia como
judia s
ao, entre outros assuntos, fechados num compartimento, isolados, para que possa ouvir-se. E nessa procura, a rapariga que nao
sabia ajoelhar-se (Diario, 21 e 22/11/1941) encontra, nesse gesto t
ao
ntimo como os gestos amorosos (Diario, 14/12/1941), mas tambem
tao embaracoso, algo de novo, a partir do qual exprime uma atitude de
profunda gratidao:
Meu Deus, agradeco-te por me teres criado como eu sou. Agradeco-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 tambem
a humildade e o amor verdadeiro de que sinto ser capaz nos meus
melhores momentos. (Diario, 12/12/1941)

Entretanto, apesar de todos os propositos, a realidade e tao evidente
que, apesar de se distanciar e de a isolar, pergunta-se perplexa: por que
razao e que esta guerra, e tudo o que se relaciona com ela, me atinge
www.lusosoa.net
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tao pouco? (Di
ario, 14/12/1941). Na verdade, o desejo de se proteger
do que lhe e exterior fa-la mergulhar cada vez mais dentro de si mesma,
como constata, poucos dias depois, no u
ltimo dia do ano de 1941:
Agora, preciso de me ajoelhar, as vezes de repente, ate mesmo
numa noite fria de inverno, em frente a minha cama. E o escutar-se. O deixar-me guiar, nao mais por aquilo que me atinge exteriormente, mas por aquilo que emana de dentro de mim. (Diario,
31/12/1941)

Os temas incomodos, como a relacao com os pais, s
ao tambem aorados. Culpabiliza-os pelo excesso de liberdade que lhe foi concedida
durante a infancia, uma liberdade que se assemelha a um abandono
efetivo, resultante da incapacidade de ambos estabelecerem princpios
orientadores para os lhos (Diario, 22/12/1941). Em casa dos pais, em
Denver, a mae e descrita com um misto de simpatia e de irritacao
(Diario, 30/12/1941) e a relacao com Spier parece mais serena: Etty
acompanha-o ao Conselho Judaico para que seja registado, fala com ele
com ternura, com desejo, nao pelo corpo, mas pelo que ele representa,
cosmicamente (Diario, 11/01/1942).
Por tudo isto, Etty considera viver um perodo de orescimento.
A luz desse orescimento, reve p
aginas do Diario e considera-as literatura classica, isto e, algo distante de si, de um passado longnquo.
Agora, sublinha, nao precisa de dormir uma sesta de 2 horas, nem de
tomar meio quilo de aspirinas. Sente-se grata por ter percorrido um
caminho difcil ate reencontrar esse gesto ntimo para Deus (Diario,
11/01/1942). E, no dia do seu aniversario, a 15 de janeiro, o sentimento
de satisfacao continua presente: Deus, eu agradeco-te. Eu agradeco-te
por quereres habitar dentro de mim. Agradeco-te por tudo.

Quinto caderno: De 16 de fevereiro a 27 de marco de 1942
Procuro encontrar o caminho, uma vez mais, para mim mesma
atraves das palavras de Rainer M. Rilke. Desta forma inicia o quinto
caderno, com uma, entre muitas citacoes do poeta. A interac
ao com
ele e intensa e absorvente. So esporadicamente se refere a guerra, aos
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seus sinais, as vtimas que, inexoravelmente, vao 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 impressao: as grandes maos roxas, devido ao inverno, de
Jan Bool. E continua: houve outra vez alguem torturado ate a morte.
Recorda os professores vtimas da perseguicao, os metodos humilhantes
do regime opressor que visavam tornar selvagens [os presos] a m de
lhes induzir um complexo de inferioridade. Em reac
ao a agressao, Etty,
ao contrario dos seus amigos, admite pregar uma novidade contra a
corrente: a maldade dos outros tambem esta dentro de nos e, por isso,
so ve uma solucao: retornar ao centro e da erradicar toda a maldade
(Diario, 19/02/1942).
Esta ideia de regressar ao centro para, a partir da, viver inocentemente e retomada, poucos dias depois, a 27 de fevereiro, quando
relata um ins
olito episodio na passagem pela Gestapo com Spier. Um
jovem ocial agride-a verbalmente em reacao a atitude sorridente (e provocadora?). Grita-lhe. Na sequencia do sucedido, poucas horas depois,
escreve no Di
ario: uma pessoa constroi o seu pr
oprio destino a partir de
dentro. O contexto adverso motiva a emergencia de defesas como a denegacao que a impede de nao reconhecer o medo latente: na realidade
nao estou com medo, conclui. Racionalizando, justica o destemido
comportamento com um objetivo: tentar entender toda e qualquer expressao de quem quer que seja. Compreender signica desmisticar. Por
isso, diz ate sentir compaixao sincera pelo rapaz [o jovem agressor], e
digno de pena porque, justica, o criminoso e somente o sistema que
usa estes tipos. Face a violencia externa, Etty confessa ainda nao 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 sao queridos
(Diario, 12/03/1942), mas, no seu entender, quando uma pessoa leva
uma vida interior, talvez nem haja assim tanta diferenca entre estar fora
ou dentro dos muros de um campo (Diario, 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!
(Diario, 12/03/1945).
www.lusosoa.net
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De novo, neste quinto caderno, Etty disserta sobre o tema Spier. Determinada, procura consolidar um novo tipo de relacao, motivada nao
pela atracao fsica (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 afeic
ao pelos dois homens de cabelo grisalho, ambos com mais de 50 anos. Na cama com Hans, depois de consumado o ato sexual, suspira pela presenca de Spier (Di
ario, 25/02/1942;
22/03/1942).
O leque das relacoes de Etty com outras mulheres e cada vez mais
evidente. Assume particular importancia, nesta fase, a relac
ao com Tide,
uma jovem crista, com quem Etty aprende a viver numa atitude de
conanca e agradecimento a Deus, e Lesiel, por quem sente uma atracao
erotica.
Na u
ltima anotacao deste caderno, Etty questiona-se se o que vive e
realmente a sua vida. Uma questao signicativa que a surpreende como
se fosse algo inesperado: apesar da guerra, dos tantos sinais que v
ao
aparecendo, aqui e ali, com a categorica imposicao Proibido a Judeus
(Diario, 22/03/1942), a vida e-lhe apresentada como tao cheia, t
ao rica,
tao intensa e tao bonita (Diario, 27/03/1942). Isto deve-se, no seu entender, a nova atitude, a consolidacao de uma vida interior. Por vezes,
integra tudo, como que anulando as evidentes contradicoes; outras vezes,
como em ashes de luz, apercebe-se da estranheza do seu discurso, como
se dissesse para si mesma: anal ha tantos horrores neste momento a
minha volta e eu continuo a achar que a vida e bela. Sera mesmo?.

Decimo caderno: De 3 a 29 de julho de 1942
O texto iniciado a 3 de julho prolonga-se nas primeiras paginas do
 verdade, escreve, ainda estou sentada a mesma
decimo caderno.  E
secretaria, mas e como se tivesse de por um ponto nal em tudo aquilo
que escrevi anteriormente e tenha de continuar num novo tom (Diario,
03/07/1942).
Esse novo tom e desenvolvido nas p
aginas seguintes. Etty alude,
repetidamente, a morte, como um provavel encontro que pode ocorrer a
qualquer hora. Considera, racionaliza, no entanto, que a morte e algo que
www.clepul.eu
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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 estudar, em toda a paz de esprito, sem que isso seja um escape,
e agora sei que a vida e a morte estao ligadas uma a outra com
sentido profundo, que ser
a um deslizar, mesmo que o m, na sua
forma exterior, seja triste ou horrvel. (Di
ario, 06/07/1942)

Apesar de tudo, portanto, Etty continua a investir em si e est
a convicta de que o seu desenvolvimento continua a crescer, dia apos dia,
mesmo enfrentando a possibilidade de extermnio (Diario, 03/07/1942).
Recusa-se terminantemente, a contaminar a vida com receios que a reduzem a um pedaco miseravel e mutilado a que dicilmente se pode
chamar de vida (Diario, 03/07/1942).
O sentimento de estar reconciliada com a vida, na sua totalidade (a
vida e morte, o ceu e o inferno. . . ) e recorrente neste pen
ultimo caderno.
Perante a possibilidade de receber a carta de deportacao, Etty escreve,
uma e outra vez, sobre a sua gradual despedida quando, por exemplo, veste uma camisa lavada ou usa um sabonete perfumado (Diario,
04/07/1942); ou se preocupa com os livros que podera levar consigo para
o Campo: a Bblia, o Livro das Horas e as Cartas a um Jovem Poeta de
Rainer M. Rilke (Diario, 07/07/1942; 11/07/1942).
O clima de alta tensao em que vive faz com que, na sua opini
ao,
envelheca mais depressa (Diario, 03/07/1942). Talvez para nao sucumbir
a esse clima, refugia-se, agora mais do que nunca, num Deus que continuamente evoca e a quem, com uma frequencia cada vez maior, se dirige.
Refugia-se tambem nos autores preferidos, nas suas historias 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 preocupac
oes e ameacas deste dia cou agarrada a mim, estou aqui sentada
a secret
aria t
ao  inalterada  recem-nascida, t
ao inteiramente disposta a estudar, como se nada se passasse neste mundo. (Di
ario,
07/07/1942)
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Outros dias, porem, parece nao ser capaz de escapar a essa realidade
e sente-se particularmente identicada com o destino coletivo que esta
a ser preparado para os da sua origem. Desabafa no dia 10 de julho: Um
dia difcil, muito difcil. Um ¾destino colectivo ¿ com o qual uma pessoa
deve aprender a conviver, suprimindo todas as puerilidades pessoais.
De seguida, critica aqueles que querem por-se a salvo, negligenciando a
obrigacao de saber que outro ira em seu lugar (Diario, 10/07/1942).
Ja anteriormente tinha manifestado o desejo de proteger as classes
mais jovens e indefesas (Diario, 6 e 09/07/1942). E, quando desaada a
por-se em seguranca 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 situac
ao, custe o que custar, mas, sim,
como uma pessoa se comporta e continua a sua vida em qualquer
situac
ao. (Di
ario, 11/07/1942)

Apesar desta relutancia em nao querer por-se a salvo, no dia 14 de
julho, Etty da conta de uma carta com um pedido de emprego para si,
no Conselho Judaico, escrita pelo irmao, Jaap. A reacao inicial foi de
rep
udio, classicando a iniciativa do irmao 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 dactilografa. No dia 16 do
mesmo mes, dirigindo-se a Deus, escreve: Anal tens outros planos para
mim, Deus? Devo aceitar isto? Mas continuo pronta. Amanh
a desco ao
inferno, preciso de descansar muito para aguentar o trabalho la.
O trabalho e aceite. Mas dentro de si ha um conito: Etty parece ter
diculdade em lidar com a culpa que a situacao de privilegiada acarreta
e, por isso, defende-se recorrendo a racionalizacao. Faz um proposito que
apenas cona ao Diario: Mais tarde vou ter de fazer muito boas acoes
para outras pessoas, a m de compensar tudo isto (Diario, 16/07/1942).
No Conselho Judaico, num ambiente a meio termo entre o inferno e
um manicomio (Diario, 21/07/1942), Etty passa o dia a preencher formularios a maquina, um trabalho que considera est
upido e sem sentido
(Diario, 27/07/1942). Volta e meia, nos curtos intervalos, apesar do alawww.clepul.eu
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rido geral do bater das maquinas e das pessoas em altos gritos, recolhe-se
na leitura de Rilke. Surgem tensoes entre ela e as colegas. Descreve-as.
Queixa-se delas, ao mesmo tempo que se sente privilegiada porque, nao
fosse o trabalho, j
a nao estaria em Amesterd
ao, junto daqueles que ama.
Mas a sensac
ao de fazer algo sombrio, l
ugubre, desconsolador e indigno
(Diario, 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 biografos referem que, por sua iniciativa, a 30 de julho, foi transferida para
Westerbork12 , onde permanece ate meados de setembro. Durante o tempo em que foi membro do Conselho Judaico, trabalhou no Departamento
de Servicos de Ajuda as Pessoas em Transito. As cartas que chegaram
ate nos oferecem-nos a imagem de uma Etty mais preocupada com as
situacoes concretas das pessoas a sua volta. Nelas e possvel entrever
esse mundo cruel onde continuamente chegavam homens e mulheres de
todas as idades; homem e mulheres que, quase semanalmente, tambem
partiam num comboio de gado com destino a Polonia.
Em setembro, como membro do Conselho Judaico, obteve licenca
para regressar a Amesterdao, onde permaneceu. Encontrava-se gravemente debilitada e tinha notcias que o seu amigo, Spier, se encontrava
as portas da morte.

Decimo primeiro caderno: De 15 setembro a 13 de outubro
de 1942
Fora de Westerbork durante algumas semanas, visita os pais em Denver e, nalmente, regressa a Amesterdao, onde e acompanhada por um
medico que lhe aconselha repouso. Etty mostra-se impaciente. Quer recuperar rapidamente a sa
ude para voltar ao Campo. Quer ser o coracao
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 concentrac
ao e extermnio. Segundo Flinders (Carol Flinders, Enduring
Lives . . . , op. cit., p. 71), no incio de julho, chegavam ao campo aproximadamente 4 000 por semana. Anne Frank tambem 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 barracoes (Di
ario, 15/09/1942) mas e impedida pela situacao fragil em que se encontra.
 nesta cidade que retoma o Diario. No u
E
ltimo caderno que chegou
13
ate nos Etty faz longas referencias as suas primeiras experiencias em
Westerbork. Apesar de exausta, Etty, dirigindo-se a Deus, manifesta-se profundamente agradecida por participar nos acontecimentos, por
ter podido experienci
a-los ate 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, denitivamente, 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, so sinto necessidade de conversar contigo. Gosto imenso das
pessoas, porque em cada um amo um pedaco 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 corac
oes dos outros,
meu Deus.

Gracas a consolidacao dessa nova relacao, Etty ganha forca para enfrentar o destino tragico que o futuro lhe reservaria. Considerava ser
detentora de uma carga preciosa, uma p
atria, um pedaco de eternidade que ninguem poderia roubar. Esse mais em si aproximou-a dos
outros. Colocou-a ao servico das vtimas, onde foi balsamo para muitas
feridas (Di
ario, 13/10/1942).
Spier morre a 15 de setembro de 1942 (no dia em que Etty chega a
Amesterdao). No dia 16 do mesmo mes, feitas as exequias, Etty escreve
um longo texto em forma de elogio f
unebre, a 1h00 da manha, uma
homenagem ao homem que ela considerava o mediador de Deus, aquele
que a tinha despertado, o parteiro da sua alma. Apos a morte, sendo
impossvel estar com ele, da mesma forma (fsica e real), surge uma nova
forma de relacionamento, atraves das memorias do falecido como se ele
continuasse vivo, agora em esprito. Experimenta, por isso, uma alegria
estranha ante a conclus
ao deste processo de espiritualizacao. Agora,
nem as fotos de um corpo que j
a nao existe fazem falta.
13

N
ao sabemos se, na u
ltima fase da sua vida, de outubro de 1942 a setembro de
1943, em Westerbork e Auschwitz, manteve o Di
ario, o que e bem possvel.
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A u
ltima anotacao e de outubro de 1942. Pelo facto de ser funcionaria do Conselho Judaico, Etty pode permanecer mais tempo em
Amesterdao. 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 denitivamente a Westerbork. Da em diante, ja nao 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.
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Crist
ovao de Mendonca: o navegador
portugues a quem se atribui a
descoberta da Australia ou a
descoberta da Austr
alia por um
portugues!
Paulo Guerreiro

Aluno do Curso Livre de Lngua e Cultura Russas FLUL

Nota Previa
Em Dezembro de 1523 ou Janeiro/Fevereiro de 15241 , partia de Goa
a frota de Cristov
ao de Mendonca, de regresso das suas viagens de descoberta. Tal como inscrito numa tabuleta deixada por Mendonca perto

do que e hoje a Cidade do Cabo (Africa
do Sul), o grande capitao e navegador chegou a em 25 de Marco ou Maio de 1524, muito provavelmente
nesta u
ltima data.
Teria prosseguido viagem para Lisboa, apos uma breve estada para
se abastecer de agua e descansar. Tem-se a certeza de que Cristov
ao
de Mendonca chegou a Portugal, onde foi recompensado pelo grato rei
D. Joao III, que lhe concedeu um lucrativo destacamento no Ultramar
pelos seus valorosos servicos.
Mas quem foi Cristovao de Mendonca, que anda desaparecido dos
nossos compendios e manuais escolares e daquilo que se leciona nos nos1

Peter Trickett, Para Alem de Capric
ornio, Lisboa, Caderno, 2008, p. 266.
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sos estabelecimentos de ensino? E quais foram os valorosos servicos pelos
quais foi recompensado? Nesta comunicacao vamos explorar estas e outras quest
oes.

I  A missao como genese identitaria portuguesa
As viagens de Mendonca ao Continente Austral nao podem ser descontextualizadas da conjuntura do Imperio Ultramarino Portugues no
Oriente. Portugal tinha uma missao. Num passado mais distante foi
referido o carater religioso e promotor do proselitismo da miss
ao portuguesa, a que se associou um estilo cronista romantico e uma vis
ao
2
imperial heroica .
Num passado mais recente foi realcado o seu carater cosmopolita3 de
atacar pelo Oriente os Otomanos, que tinham invadido Constantinopla
em 1453, e o projeto nacional de fortalecer economica e politicamente o
reino de Portugal, por meio da falencia do monopolio comercial veneziano e mameluco das especiarias.
Contudo, modernamente, estamos em condicoes de ultrapassar estas
duas perspetivas: uma meramente messianica e partidaria da ideologia
da predestinac
ao; a outra meramente comercial e economicista. Assim,
poderemos pensar mais alem e recentrar a missao dos Portugueses4 ao
abord
a-la por um prisma muito mais abrangente.
De um ponto de vista estrategico, os feitos dos navegadores Portugueses no Oriente alteraram profundamente a geopoltica numa regiao
2

J. Nascimento Rodrigues, Portugal, Pioneiro da Globalizac
ao nos seculos XV e
XVI  de 1415 a Matriz Portuguesa das Descobertas: Os tres 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 seculo 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 Gois (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 economico do mundo. A instituicao de uma poltica de sigilo, de tao bem executada que foi, elevou
estes feitos a gloria.
E a janela de oportunidade que se abriu aos Portugueses foi ecazmente aproveitada enquanto as outras potencias contemporaneas5
evidenciavam distracao e atraso tecnologico. Ali
as, pode-se falar tanto
de inovac
ao tecnol
ogica6 como de inovacao poltica7 para caraterizar a
marca que os Portugueses legaram as geracoes futuras no seu caminho
das descobertas.
Pode-se falar ainda de uma Matriz Portuguesa caraterizada por dez
vetores:
1. O Intento Estrategico: a pr
o-atividade dos Portugueses, mediante
uma empresa a executar, como referia o Professor Agostinho da
Silva.
2. A Vocacao Globalista: a enorme extensao dos Descobrimentos Portugueses aponta para uma estrategia de geometria variavel em
relacao ao Mundo. O universalismo portugues e historicamente
hostil ao iberismo, que e, de resto, considerado como uma opcao
geo-estrategica limitadora.
3. O Empenhamento Cientco: o grande desenvolvimento tecnol
ogi
co e cientco ocorrido durante a Epoca
dos Descobrimentos Por5

J. Nascimento Nascimento, ibidem : (. . . ) potencias incumbentes (Veneza, a
principal potencia desde 1380, depois da derrota de Genova) e emergentes europeias
(Castela/Arag
ao e Franca) e euro-asi
aticas (Imperio Turco/Otomano) entre 1440 e
1449, quando chegou ao Cairo, a Veneza e a corte de Castela e Arag
ao a notcia
da viagem martima de Vasco da Gama, que inaugurou o caminho martimo para a
India (. . . ).
6
J. Nascimento Rodrigues, ibidem : (. . . ) a inovac
ao tecnol
ogica, que permitiu
aos Portugueses navegar no Mar Ignoto Atlantico 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 navegacao, a cartograa
de ¾conhecencas¿, a superioridade militar naval e a competencia anfbia; a rede de
feitorias e fortalezas).
7
J. Nascimento Rodrigues, ibidem : (. . . ) a inovac
ao poltica: a opc
ao por uma
estrategia de ¾potencia hegemonica¿ no Indico a partir de 1501 e a ¾guerra-rel
ampago¿ de criacao do primeiro estado imperial entre 1500 e 1515.

www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

160

Paulo Guerreiro

tugueses conrma este empenhamento cientco. Grandes descobertas na astronomia, na navegacao, na matematica e na medicina
atestam isto. Citemos o astrolabio, a balestilha, as tabelas de navegar, as curvas loxodromicas, a descoberta de novos medicamentos.
Emergiram vultos de enorme prestgio cientco e universal como
os cientistas Pedro Nunes, Garcia da Horta, Francisco Sanches e
Bartolomeu de Gusmao.
4. O Pensar Fora da Caixa: este pensamento fora da caixa foi
aquele que saiu do campo da disputa geopoltica ocupado pelas
potencias dominantes e pelas potencias desaantes da altura.
5. O Controlo Assimetrico da Informacao: entre o conhecido e o
desconhecido, o Portugues escolhe o desconhecido, como dizia
Agostinho da Silva. Na epoca dos Descobrimentos, esta mentalidade garantiu a Portugal uma importante vantagem estrategica.

Os Descobrimentos Portugueses foram a Epoca
de Ouro do Culto
do Imprevisto.
6. A Surpresa Estrategica: a Batalha de Diu em 1509 foi um exemplo
de surpresa estrategica. Uma frota de guerra Portuguesa composta
por apenas 80 navios derrotou completamente uma alianca de tres
frotas inimigas compostas por cerca de 4000 navios de guerra. A
batalha cou para a Historia como a mais importante dos anais da
marinha portuguesa e a quinta Batalha Naval mais importante da
Historia Universal. Foi o incio do domnio absoluto de Portugal
no Indico, que se prolongou por mais de cem anos.
7. O Incrementalismo: na formulacao da estrategia houve lugar de
honra para os papeis do erro, do acaso e da correcao pragmatica. O
Processo dos Descobrimentos Portugueses nao foi linear. A evolucao da construcao do sistema geoestrategico foi evidente.
8. A Atitude Crtica: emergiu um pensamento contra o dogmatismo
e a escolastica  examinar as proprias coisas, e esse o verdadeiro
meio de saber. (Francisco Sanches, in Que Nada se Sabe, 1581).
Os cientistas dos Descobrimentos formularam explicitamente o resultado dos Descobrimentos. Constroi outra ciencia, porque a tua
www.clepul.eu
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primeira ciencia e agora falsa., ainda nas palavras de Francisco
Sanches.
9. A Informacao Estrategica: o prncipe renascentista mais exmio na
arte do sigilo e da desinformacao, da espionagem geoestrategica e
na busca de espionagem foi o rei D. Joao II, cognominado O
Prncipe Perfeito.
10. A Improvisacao Organizacional8 : os Descobrimentos conseguiram
fazer uma mistura entre, por um lado, a arte bem portuguesa do
improviso (a tal caraterstica que toda a gente censura aos Portugueses, no dizer do Professor Agostinho da Silva), que ter
a sido
fundamental, por um lado, no dia-a-dia concreto da expansao e
por outro um intento estrategico claro, (um rumo), o maior rigor
cientco na epoca (todas as ferramentas de marear que os navegadores levavam e iam melhorando) e um planeamento logstico
notavel (das viagens e depois da rede de projec
ao global).

II  Como a Moscovia descobriu Portugal
As primeiras informacoes sobre Portugal em documentos russos aparecem nos seculos XV e XVI. No texto Reis dos Pases Europeus, publicado em 13 diferentes anais russos (escrito, segundo alguns especialistas,
entre 1412 e 1414, e segundo outros entre 1506 e 1513), le-se:
O cesar e o cesar romano. E este e seguido pelo rei alem
ao, herdeiro do Reino de Roma. E a seguir a esse est
a o rei frances. E a
seguir vem o h
ungaro. E a seguir vem o rei espanhol. E a seguir
vem o rei ingles. E a seguir vem o rei portugues. E a seguir vem
o rei napolitano. . . .

8

In J. Nascimento Rodrigues, ibidem.
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III  O contexto poltico que despoletou as viagens
Enquanto o navegador Diogo Pacheco9 fazia a primeira circum-navegacao de Samatra, em 1519, o rei D. Manuel I decidia em Lisboa que
chegara a altura de preparar uma grande expedicao em busca da Ilha
do Ouro, nome antigo do Continente Austral.
A decis
ao de D. Manuel I foi instigada por notcias alarmantes: um
dos seus capitaes desertara para o lado rival, o do rei D. Carlos I de
Espanha, e preparava-se para comandar uma frota espanhola ate as Ilhas
das Especiarias, velejando para Ocidente, de passagem pelas Americas.
O renegado era Fern
ao de Magalhaes e, no incio de 1519, os seus planos encontravam-se bem avancados. Alguns meses antes, o rei espanhol
D. Carlos I esbocara um acordo formal, designando-o capitao-general
de uma expedicao de cinco navios e prometendo torna-lo governador de
todas as terras que lograsse descobrir.
Para o rei D. Manuel I10 , este desenvolvimento representava, n
ao
apenas, um dilema. Ele proprio fora, em grande medida, responsavel
pela deserc
ao de Magalhaes, tendo recusado com desdem o pedido de
um aumento do seu modesto soldo, em reconhecimento pelos anos de
servico leal durante as campanhas militares portuguesas no Oriente,
durante as quais sofrera v
arios ferimentos.
E essa nao era a u
nica preocupacao. Nao so Magalhaes ja velejara
ate as Molucas com o pavilhao portugues, como tambem 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 indgenas lipinos, ainda a meio da sua viagem de circum-navegacao, morrendo com ele as eventuais historias sobre a fabulosa
Ilha do Ouro).
Caso se apresentasse a oportunidade, sem d
uvida iria tambem reivindicar esse territorio para Espanha. Portugal j
a se implantara fortemente
nas Ilhas das Especiarias, mas o rei D. Manuel I tinha a desconfortavel
consciencia de que ainda nao descobrira a localizacao da Ilha (ou Ilhas)
do Ouro, e muito menos marcado presenca nesse local. Teria de se an9
10

Peter Trickett, ibidem, p. 79.
Peter Trickett, ibidem, p. 79.
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tecipar a Magalhaes para que riquezas tao grandes ou ainda maiores do
que as das Ilhas das Especiarias nao lhe fugissem entre os dedos.

IV  Mendonca  quem foi o homem
Cristovao Furtado de Mendonca (Mourao, 14??  Ormuz, 1530)

foi um navegador e explorador, oriundo da nobreza portuguesa. E-lhe
atribudo o descobrimento portugues da Australia, entre outros feitos.
Os registos portugueses dizem-nos muito pouco sobre Mendonca11 ,
enquanto pessoa. Nao se conhece um u
nico retrato do corajoso navegador. O cronista ocial, Jo
ao de Barros, diz que se tratava de um jovem
nobre, lho de Pedro de Mendonca, o alcaide-mor de Mourao, uma entre
varias vilas forticadas que guardavam a atribulada fronteira portuguesa
com Espanha.
O servico militar naval era uma tradicao de famlia. O avo de Crist
ovao, Afonso, foi um capitao que serviu na marinha com distincao, e o
mesmo pode ser dito de Pedro de Mendonca, primo de Cristovao. Em
1504, este seu primo comandou uma nau numa frota de 12 navios, que
partiu para a India Portuguesa, para garantir a seguranca das rotas
comerciais do Oceano Indico e controlar o governante hostil de Calecute.
Mourao, a casa ancestral da famlia, e hoje uma modesta vila de ruas
estreitas, ladeadas por laranjeiras e min
usculas casas brancas. O Castelo
de Mour
ao, castelo do seculo XIV, onde Mendonca 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 reforcar as forticacoes do castelo, receando um possvel ataque vindo de Espanha. Como recordacao
da era de Mendonca, e visvel uma placa na parede de uma praca, no
exterior das muralhas do castelo, e que proclama ser aquela a Praca do
Governador Furtado de Mendonca.
Era regra geral que a qualicac
ao essencial para a nomeacao de comando de grandes naus, como as naus com destino a India, fosse a
posic
ao como nobre ou cavaleiro, mas estes membros da alta nobreza
de Portugal poderiam possuir poucos conhecimentos praticos do mar
11

Peter Trickett, ibidem, p. 80.

www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

164

Paulo Guerreiro

aquando da sua primeira viagem, cabendo ao piloto a total responsabilidade pelo rumo e pelo navio.
Nem todos os capitaes de berco nobre eram ignorantes nauticos.
Cristovao de Mendonca nao se incluiria de todo nessa categoria, como
o atestam os feitos extraordinarios das suas viagens.

V  Missao 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 dezassete imponentes navios com destino ao Oriente, o capitao em quem o rei
mais conava, 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 capitaes daquela frota, em quem ele (o rei)
conava fora designado, por ordem real, para liderar uma viagem de
descoberta as Ilhas do Ouro. Estas ilhas, continuava a ordem real, cam
alem da ilha de Samatra. . . muitas pessoas que viajaram nessas partes
da India vaticinaram grande esperanca de que possam ser descobertas.
Entao, como ja vimos, o capitao a quem o rei D. Manuel I conou
esta importante missao foi Crist
ovao de Mendonca. Em concreto, quanto
a expedicao que Mendonca foi incumbido de liderar, era claramente vista
pelo rei D. Manuel I como sendo da maior importancia, pois Mendonca
recebeu uma frota de quatro navios para a viagem, o mesmo n
umero
com que Vasco da Gama partira na famosa expedicao para a India em
1497.
Quando seguiu para o Oriente, Mendonca comandava a nau Graca,
que, por motivo de invernada, so alcancou a India em 1520. A Relacao
dos navios que servem na India conrma que esteve em Goa, em 1521:
(. . . ) Navios de Goa (. . . ) Item, ho bargantym em que andava ho
Barbudo.
Este bargantym levou Cristov
ao de Mendonca.
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 Mendonca numa expedicao de
descoberta da chamada Ilha do Ouro:
(. . . ) (1522) Armada de Cristovam de Mendonca que foy descobrir 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 Goncalo Homem que he seu e carrega-se
a custa dell reii per hordenanca do governador que ho asy requereo
por ho aver por seu servico pera este descobrimento. (. . . )

Embora se desconheca a duracao e percurso da viagem, em Marco
ou Maio de 1524, Mendonca aportou ao cabo da Boa Esperanca.
Como veremos Mendonca empreendeu neste perodo duas expedicoes
e nao apenas uma. A primeira levou-o a ele e a sua frota ate as costas
Oeste e Sul da Ilha do Ouro  a Australia. A segunda levou-os ate as
costas Leste e Sul da Ilha do Ouro  Austr
alia  e ate a Ilha do Mogno
 Nova Zelandia.

VI  Por onde andou a frota de Mendonca
Mendonca seguiu para o Oriente e alcancou a India em 1520. Esteve em Goa em 1521. Cristovao de Mendonca seguiu com a sua frota
para Malaca no que constituiu a sua primeira expedicao ao continente
australiano. Contornou toda a costa ocidental da Australia ate Terra
Final, hoje ao largo da cidade australiana de Perth. Depois, regressou
a Malaca por um caminho semelhante e, como se referiu atras, em 1521
estaria novamente em Goa.
A mesma fonte indica, em 1522, a partida de Mendonca numa segunda expedicao de descoberta da chamada Ilha do Ouro.
Desta vez, Crist
ovao de Mendonca seguiu com a sua frota novamente para Malaca so que bordejou a Costa Oriental da Australia, no
que constituiu a sua segunda expedicao ao continente australiano. Contornou, como dissemos, toda a costa oriental da Australia ate a Baa
de Neve, promontorio hoje ao largo da cidade australiana de Sidney.
www.lusosoa.net
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Continuou para Sudoeste, passou o estreito da Tasmania e chegou ao
que e hoje a cidade de Adelaide. Depois, voltou para tras e fez um desvio
aproximando-se da Nova Zelandia. Desembarcou na Ilha do Norte, a que
chamou Ilha do Mogno. Retomou um caminho que o levou de novo a
Malaca e da ate Goa, onde aportou em 1523.

Figura n.o 1  Mapa indicando as viagens de Crist
ov
ao de
Mendonca entre 1519 e 152412

Uma vez em Goa, Mendonca partiu na sua viagem de regresso a Lisboa. Embora se desconheca a duracao e percurso da viagem, em Marco
ou Maio de 1524, Mendonca aportou ao cabo da Boa Esperanca. A foi
encontrada uma pedra  a Pedra de Mendonca  onde tal pode ser
conrmado com o ano e o mes.
Na colecao de quinze mapas de Dieppe, conhecidos como Atlas de
Vallard, que representam o mundo conhecido ate 1545, h
a dois desses
mapas em que estao marcados varios pontos geogr
acos da costa australiana em Portugues.
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 exploracoes poderiam violar o estabelecido no Tratado
de Tordesilhas (1492). Segundo este Tratado, parte da regi
ao australiana
 provavel
(e das suas riquezas) estariam nos domnios de Espanha. E
que uma destas embarcacoes, pertencente a frota de Mendonca, seja
a que e conhecida como o Navio de Mogno (em ingles, 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 cartograa com detalhe extraordinario. Alem disso,
este mapa em particular regista cento e vinte nomes de localidades escritos em portugues e n
ao em ingles ou noutra lngua qualquer. A origem
deste mapa-m
undi foi a cidade francesa de Dieppe  por isso, estes mapas tambem sao conhecidos por Mapas de Dieppe.

Figura n.o 2  Mapa resultante da uniao dos dois mapas de Vallard14

13
14

Veja-se a gura n.o 4 do presente texto.
Mapa elaborado pelo autor (Paulo Jorge Guerreiro) em 13 de Maio de 2014.
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Num outro dos mapas de Vallard estao representadas as costas oeste
e sul australianas e tambem com um detalhe extraordinario15 . Isto, a
semelhanca do que tnhamos 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 semelhancas com a Australia sao ineg
aveis.

VII  As provas das viagens de descoberta

Neste mapa, poderemos ver a distribuicao das provas das viagens de
descoberta, tanto na Australia, como na Ilha Norte da Nova Zelandia.
Temos tres tipos de provas: as provas materiais, as provas pictoricas e
as provas imateriais. Aqui vemos uma boa parte das provas materiais.

Figura n.o 3  Mapa com a distribuic
ao dos achados na Austr
alia e na
Nova-Zel
andia16

15
16

Mapa publicado in Peter Trickett, ibidem, gura 17.
Ibidem.
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As Provas Materiais
Na Figura n.o 4 vemos uma parte do Atlas de Vallard. Num rec
ondito
espaco de um antigo rancho em Los Angeles (EUA), hoje a Huntington
Library, foi encontrada recentemente uma colecao de quinze mapas de
Dieppe, conhecidos como Atlas de Vallard, que representam o mundo
conhecido ate 1545. Em dois desses mapas estao marcados varios pontos
geogracos da costa australiana em Portugues.

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
18
Mendonca. . Trata-se de uma tabuleta de pedra que contem inscricoes
sobre o regresso de Mendonca das suas expedicoes de descoberta da
17
Imagem publicada na internet (<https://pt.wikipedia.org>  tema Teoria da
Descoberta da Austr
alia pelos Portugueses).
18
Fotograa publicada in Peter Trcikett, ibidem, gura 4.
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Australia. Mendonca aportou ao Cabo da Boa Esperanca em Marco ou
Maio de 1524.
No Oeste da Australia, mais propriamente em Kimberley19 , foi encontrado um canhao de bronze portugues do seculo XVI. Juntamente
com ele visualizavam-se as insgnias 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 , tambem
do seculo XVI.
Na Figura n.o 5 vemos runas de uma das casas portuguesas encontradas no Sudeste da Austr
alia, proximo de Bittangabee Bay.

Figura n.o 5  Runas de casa portuguesa do seculo XVI
Sudeste da Austr
alia21

Na Figura n.o 6 vemos um falconete (pequeno canhao que vinha
a bordo das caravelas) portugues do seculo XVI, encontrado por um
adolescente de 13 anos no Norte da Australia.

19

Ibidem, gura 2.
Ibidem, gura 7.
21
Fotograa publicada na internet (<https://en.wikipedia.org>  tema Theory
of the Portuguese discovery of Australia).
20
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Figura n.o 6  Falconete (pequeno canh
ao que vinha a bordo das caravelas)
portugues do seculo XVI encontrado por um adolescente22

Na Figura n.o 7 vemos um pote portugues em barro encontrado em
leito marinho no Sul da Australia (Gabo Island).

Figura n.o 7  Pote de Barro Portugues do seculo XVI resgatado do leito
marinho australiano23
22
Imagem da esquerda publicada na internet (<clubecetico.org>) e fotograa da
direita publicada in jornal  Di
ario de Notcias   edicao de 14.01.2012.
23
Fotograa publicada na internet (<http://www.edenmagnet.com.au/story/293
8325/pots-hold-vital-clues-archaeologists-focus-on-eden-in-bid-to-unlock-australiasearly-history/#slide=1>).
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Em 1963, ao pescar na costa do mar da Tasm
ania (Sul da Australia),
Olaf Mannes, um pescador comercial australiano, pescou algo inesperado. Era um pote de barro com incrustacoes 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 exposic
ao no museu baleeiro

de Eden, como curiosidade, ate 1981. Nesse ano os membros de uma
equipa de TV australiana, intrigados pelo estranho pote, pediram testes
cientcos para determinar a sua idade. O resultado foi extraordinario
sob varios aspetos. O cientista que realizou a experiencia, Dr. David
Price, efetuou dois testes independentes em pequenas quantidades de
amostras retiradas de diferentes partes do pote. Um deles nao originou
quaisquer resultados signicativos, talvez por a amostra ter sido contaminada, mas o outro revelou uma data muito especca: 1500, com uma
margem de erro de vinte anos. O pote e a sua idade inesperada deram
uma bela notcia mas mais uma vez nao 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 termoluminescencia era, e ainda e, extraordinaria.

As Provas Pictoricas
Nas Figuras n.os 8, 9 e 10 vemos parte das provas pictoricas. Na
Figura n.o 7 vemos uma gravura rupestre Wandjina24 . Notam-se semelhancas evidentes entre esta gravura rupestre aborgene encontrada no
Oeste da Australia (sec. XVI  por datacao de C14), a esquerda, e um
padre Portugues do seculo XVI, a direita.
Na Figura n.o 9 vemos uma gravura rupestre Kaiara25 . Notam-se
semelhancas evidentes entre esta outra gravura rupestre aborgene encontrada tambem no Oeste da Australia (sec. XVI  por datacao de
C14), a esquerda, e um soldado Portugues do seculo XVI, a direita

24
25

Peter Trickett, ibidem, p. 70.
Peter Trickett, ibidem, p. 72.
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Figura n.o 8  Gravura rupestre aborgene encontrada no Oeste da Austr
alia
(sec. XVI  por datac
ao de C14), a esquerda, e um padre Portugues do
seculo XVI, a direita26

Figura n.o 9  Gravura rupestre aborgene encontrada tambem no Oeste da
Austr
alia (sec. XVI  por datacao de C14), a esquerda, e uma armadura de
soldado Portugues do seculo XVI, a direita27
26

A gura a esquerda e a que consta na p
agina 70 do livro Para Alem 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 Alem
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Na Figura n.o 10 vemos um fragmento do livro de oracoes de uma
freira portuguesa do seculo XVI. Notam-se semelhancas evidentes entre
um canguru australiano (em baixo) e a iluminura encontrada neste livro
de orac
oes (em cima).

Figura n.o 10  Iluminura (em cima) em fragmento de livro de orac
oes de
uma freira portuguesa do seculo XVI e canguru australiano (em baixo)28

de Capriconio de Peter Tricket; a fotograa 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 fotograa em baixo foi
publicada na internet (<www.wikipedia.org>).

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Crist
ov
ao de Mendonca: o navegador portugues a quem se atribui a
descoberta da Austr
alia ou a descoberta da Austr
alia por um portugues! 175

As Provas Imateriais
Durante uma expedicao organizada nos anos 30 do seculo passado,
foi tirada uma fotograa retratando um aborgene na Costa dos Portugueses (Oeste da Australia), cujo biotipo se distingue dos comuns
aborgenes australianos29 .
Ainda no seculo passado nos surge documentado um dialogo entre
um desses aborgenes e um explorador australiano. Palavras como morte,
agua, ombro e sombra, genuinamente portuguesas, sobressaram nesse
dialogo, tornando-se uma das provas imateriais da presenca portuguesa
neste local.

VIII  Eplogo
Estamos agora em condicoes de responder as perguntas formuladas
no incio desta comunicacao: Crist
ovao de Mendonca foi um grande navegador da Historia Universal. Os seus feitos sao comparaveis aos feitos
de Vasco da Gama, que abriu a rota martima para a India. E tambem

sao comparaveis aos feitos de Pedro Alvares
Cabral, que descobriu o
Brasil.
Nao se entende bem o porque de Mendonca andar desaparecido dos
nossos compendios e manuais escolares e daquilo que se leciona nos
nossos estabelecimentos de ensino. Embora parte dessa falha se deva
a poltica de sigilo da sua epoca, ja e tempo mais do que suciente de
lhe devolver a sua justa grandeza como navegador, capitao e estratego.
Tambem camos a conhecer os valorosos servicos pelos quais foi recompensado pelo rei D. Joao III, que lhe concedeu um lucrativo destacamento no Ultramar. As suas duas importantes viagens de descoberta
deram a conhecer aos seus patronos a existencia de uma quinta parte
do Mundo, a Austr
alia. Ao faze-las, Mendonca tornou-se no primeiro
europeu a chegar a Australia e tambem no primeiro europeu a chegar
a Nova Zelandia. Em u
ltima analise, o segredo destas viagens foi ciosamente guardado. Assim, foi a poltica de secretismo que aqui prevaleceu
e o resto do mundo s
o pode tomar conhecimento dos feitos deste grande
29

Fotograa publicada in Peter Trickett, ibidem, gura 12.
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navegador portugues do seculo XVI quase quinhentos anos mais tarde,
quando uma interpretacao correta dos mapas de Vallard, levada a cabo
pelo investigador australiano Peter Trickett, permitiu resgatar esses feitos do anonimato. Para piorar as coisas, no segundo quartel do seculo
XVI portugues, os tempos nao foram favoraveis a importancia destas
duas viagens de descoberta. A verdade e que, por esta altura, Portugal30 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
ate a ponta do sudeste asi
atico e atraves de mares tropicais ate as Ilhas
das Especiarias.
Manter o controlo sobre o Brasil era outra preocupacao. O comercio
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 milhoes de habitantes. A defesa contra governantes hostis locais e futuros rivais comerciais era uma preocupac
ao
constante. Os relatos que Mendonca tera feito em Goa a D. Diogo Lopes
de Sequeira, a D. Duarte de Meneses e a D. Joao III em Lisboa sobre
o potencial comercial limitado da quase vazia Java Maior nao teriam
sido imediatamente encorajadores. Talvez, anal de contas, aquela n
ao
fosse a Ilha do Ouro. Fosse como fosse, as regioes a sul de Java cavam
distantes das vitais rotas comerciais Portuguesas das Ilhas das Especiarias. A exploracao daquele novo territorio, vasto, mas ameacador, podia
esperar ate que a epoca fosse mais propcia.
Infelizmente, para Portugal31 , esse tempo nunca chegou. Em agosto
de 1578, o sucessor de D. Jo
ao III, o rei D. Sebastiao, jovem e obstinado, liderou um enorme exercito, contudo mal preparado, atraves do
estreito de Gibraltar, com o intuito de invadir Marrocos. D. Sebastiao
via-se a si proprio, em termos quixotescos, como Capit
ao de Cristo,
mas aquilo que deveria ter sido uma conquista triunfante aos mouros
ineis veio a revelar-se uma amarga derrota, na sequencia da qual o
exercito portugues foi aniquilado. Seguiram-se sessenta tortuosos anos
de domnio estrangeiro, quando a Coroa de Espanha anexou Portugal.
30
31

Peter Trickett, ibidem, p. 350.
Peter Trickett, ibidem, p. 351.
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Apos a recuperacao da independencia, em 1 de dezembro de 1640, sobejavam menos de metade dos territorios arduamente adicionados ao
Imperio Ultramarino nos seculos anteriores. A esse Imperio Portugues,
que no seu expoente maximo se estendia desde o Brasil a Ocidente ate
ao Japao e Indonesia a Oriente.
Agora grande parte deles tinha sido tomada pelos Holandeses, pelos Franceses e pelos Ingleses. Muito embora na America do Sul (Bra
sil e Uruguai) e em Africa
(Cabo Verde, Guine, Angola, Mocambique
e Sao Tome e Prncipe) os Portugueses tivessem conseguido reaver os
territorios mais importantes, tal nao aconteceu no Oriente, onde apenas
Goa, Damao, Diu, Macau e Timor sobreviveriam sob domnio Portugues
ate a segunda metade do seculo passado.
Como escreveu o nosso maior poeta, Lus Vaz de Camoes:
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 martimos assentos;
 na Asia

E
mais que todas soberana;
Na quarta parte nova os campos ara;
E, se mais mundo houvera, l
a chegara.
(Lus Vaz de Cam
oes in Os Lusadas, Canto VII, Estrofe XIV)

De facto, havia mais mundo (para alem da quarta parte nova) e os
Portugueses chegaram la.
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A Liberdade como projeto messianico
no pensamento de Agostinho da Silva1
Rui Goncalo Maia Rego
Universidade de Lisboa

A ideia central a apresentar e a de que o homem, segundo Agostinho da Silva, tem como miss
ao ser livre, isto e, ser capaz de viver o
seu tempo agindo segundo as suas aspiracoes, intencoes e pensamentos
autonomos (seja isso o que for). Como muitas ideias messianicas, e relativamente clara a sua estrutura: o homem quer que seja realizado um
futuro perfeito (que ainda nao esta presente) ou pretende recuperar um
passado que era perfeito (e que j
a nao esta presente); o messianismo
congura, neste sentido, um tempo de progresso em direcao a realizacao
do estado de coisas pretendido. Este estado de coisas que se pretende
alcancar, no messianismo agostiniano, e o da realizacao de uma comunidade de homens livres a que se chamara de Era do Esprito Santo.
Nao procuramos averiguar, neste texto, a coerencia ou plausibilidade
desta idade do Paracleto como teleologia ou escatologia da losoa da
historia de Agostinho, mas tao-so disputar a ideia de liberdade segundo
os fundamentos particulares do seu projeto messianico. Comecamos por
caracterizar em que consiste o messianismo agostiniano; seguidamente,
atendemos a Era do Esprito Santo como comunidade restaurada; em
1

Uma parte deste texto foi apresentada na conferencia internacional From Mission to Messianism (que teve lugar entre os dias 13 e 15 de maio de 2014, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e inclui alguns contributos recolhidos dos
debates realizados no ambito desta conferencia.
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terceiro lugar, o homem livre; em quarto, o problema de harmonizar
vontades livres contrarias; por u
ltimo, algumas consequencias e diculdades que se seguem deste projeto messianico.

I  Messianismo agostiniano
Se o messianismo, em geral, parece implicar a referencia e espera
de um mundo possvel que ainda nao existe plenamente (pelo menos
nas religioes profeticas ocidentais), o messianismo portugues agostiniano, em particular, apresenta a possibilidade de um mundo futuro que
se cumpriria na assuncao da liberdade como nalidade u
ltima dos homens. Vamos defender, nestas duas primeiras seccoes, a ideia de que o
projeto de Agostinho realiza uma reexao acerca das causas nais do
mundo a haver e congura uma superac
ao da tradicao messianica sebastianista (ou pelo menos da sua versao ortodoxa). Isto e, o projecto,
presentemente em estudo, supera o sebastianismo nao porque este seja
directamente rejeitado, mas porque, em u
ltima instancia, a perpetuacao
do sebastianismo  como doutrina acerca da espera e expetativa de um
evento futuro externo ao sujeito  e incompatvel com o projecto de homem livre e aut
onomo que Agostinho da Silva tem em vista, em que cada
indivduo assume o protagonismo desse novo estado de coisas a acontecer (se estivermos a pensar bem, cada um tem de ocupar a funcao de
mediador ou messias que e, comummente, atribuda a Dom Sebastiao,
cabendo a cada um mobilizar-se para a realizac
ao do estado de coisas
2
desejado) .
Antes de tomarmos em linha de conta as causas nais que realizam
a Era do Esprito Santo (ou Era de Liberdade, ou Paracleto) tentamos,
primeiramente, perceber se o projeto de Agostinho da Silva e exclusivamente portugues ou cosmologico. A Era do Esprito Santo parece coincidir, em Agostinho, com o momento historico em que se cumpre Portugal. Todavia o projeto messianico nao visa estender-se apenas aqueles a
2
Raciocnio pr
oximo a este pode encontrar-se na Mensagem de Fernando Pessoa: Quem vem viver a verdade / Que morreu Dom Sebasti
ao? (Terceira Parte 
 Portugal hoje es
O Encoberto, I  Os Smbolos, Segundo: Quinto Imperio) ou  O

nevoeiro / E a hora!, como incentivo para a mobilizac
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 espaco importante da sua reexao a ideia de Portugal. A
armacao 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 tradicao. Agostinho toma como central o
papel de Portugal (e do Brasil) na tarefa de realizar esta nova e u
ltima
Era, a do Esprito Santo, ou o Paraso na Terra, ou o Reino de Deus,
ou, ainda, numa expressao cara a cultura portuguesa, a realizacao do
Quinto Imperio. A realizacao do Imperio do Esprito Santo constitui o
u
nico [modo] capaz de esquecer de vez Dom Sebastiao 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, nao e apenas
a realidade geogr
aca sua contemporanea (mesmo com as comunidades ultramarinas), mas a ideia de uma sociedade municipalista, unida
ao Rei, de propriedade comunitaria, etc., que, na sua visao da hist
oria,
durou ate ao sec. XV e que faz de Portugal uma ideia a difundir pelo
mundo 4 . Portugal e os portugueses tem, no pensamento do nosso autor,
um papel preponderante: depois de terem mostrado o mundo inteiro,
tem a miss
ao de procurar o homem inteiro e de levar a mensagem da
liberdade ao mundo, fazendo com que o homem se cumpra 5 . Portanto,
reserva a ideia de Portugal o estatuto de mediador do mundo por vir.
Quando a ideia de Portugal surge com certo excesso de protagonismo, a nossa analise hermeneutica procura relembrar o entendimento
de Agostinho sobre Portugal enquanto categoria metafsica e religiosa,
daquele Portugal que e uma ideia, fora ser uma realidade geograca 6 ,
3

Agostinho da Silva, Dez notas sobre o culto popular do Esprito Santo, in

Carta Varia, Lisboa, Relogio de Agua,
1989, p. 105.
4
Paulo Borges, Metan
oia, samadhi e o mundo a haver. Re-voluc
ao espiritual e
metamorfose civilizacional em Agostinho da Silva. Da lusofonia como mediac
ao para
a reintegrac
ao da Europa no universal, in Renato Epif
anio (coord.), Agostinho da
Silva: Pensador do Mundo a Haver, Lisboa, Zero, 2007, p. 79.
5
Para um maior desenvolvimento da tese de fazer das descobertas fsicas um
mote para as descobertas espirituais cf. idem, ibidem, pp. 73-90.
6
Agostinho da Silva, Reex
ao a Margem da Literatura Portuguesa, Lisboa, Gui-
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uma ideia que serve de chave de leitura para a realizacao desta u
ltima
Era. A ideia de Portugal e utilizada como exemplo, isto e, visa recuperar o impulso que os portugueses tiveram nos descobrimentos quando
ousaram superar os obstaculos e foram livres de limitac
oes 7 . Neste sentido, a ideia de um messianismo portugues nao se conna a fronteiras
geogracas. O projecto e do mundo como uma so nacao8 .
Apesar destes apontamentos, nao ignoramos certas passagens mais
restritivas em que se destacam pretensas caractersticas modelares dos
portugueses, a quem se atribui um papel preponderante pela sua vocacao do ecumenico 9 , bem como a atribuic
ao de caractersticas e estados
de animo a pases  Portugal sobretudo  como se falasse de pessoas (a
atribuicao de caractersticas e propriedades individuais a conjuntos nao
e, frequentemente, legtima; isto e, mesmo que todos os indivduos de
nacionalidade portuguesa tivessem a propriedade de ser corajosos, nao
se segue que Portugal e corajoso, pois a coragem, enquanto certo estado
de animo, parece reservada a indivduos e nao a conjuntos). Contudo,
estas consideracoes n
ao deixam de traduzir a construcao de uma signicativa ideia de Portugal e da sua miss
ao no mundo e, so por isso,
pertinente nesta delonga introdutoria. Apesar de Portugal tomar o papel de mediador, pensamos que se trata de um projecto cosmologico, na
medida em que visa restaurar o mundo no seu conjunto.

II  A Era do Esprito Santo: a liberdade do ponto de vista
coletivo
O segundo apontamento debruca-se sobre o estado de coisas a alcancar: a Era do Esprito Santo. Para deixar clara a perspectiva teorica
acerca desta Era, o autor reabilita a tese de Joaquim de Fiore10 . Qual?
A interpretacao particular da hist
oria que Fiore, em linhas gerais, apresenta de modo tripartido: a Era do Pai, Moises, e o Antigo Testamento;
mar
aes Editores, 1958, p. 147.
7
Idem, Educac
ao de Portugal, Lisboa, Ulmeiro, 1989, p. 7.
8
Idem, ibidem, p. 47.
9
Idem, Dez notas sobre o culto popular do Esprito Santo, in op. cit., p. 107.
10
Idem, Educac
ao de Portugal, op. cit., p. 19.
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a era do Filho, Cristo, e o Novo Testamento; e, por u
ltimo, a era do
Esprito Santo e o Evangelho Eterno anunciado por Sao Jo
ao no Apocalipse 11 . Esta posicao de Fiore concretiza uma tese incomum que dissocia
o tempo do Verbo Encarnado (Cristo e a lei nova) do tempo do Esprito
Santo (e de um Evangelho Eterno). O problema em causa e saber se o
Evangelho de Cristo vigora ate ao m dos tempos ou se, pelo contrario,
surgira um novo evangelho, este sim denitivo e superador da lei nova.
Tomas de Aquino contestou a ideia de que se devia esperar por um tempo
do Esprito Santo, porque, para o doutor angelico, a vinda deste j
a ocorreu no Pentecostes e e a graca do Esprito Santo que auxilia, essencial
e contemporaneamente, a lei nova12 . Apesar do argumento de Tomas
de Aquino, e dado que este estudo se centra na liberdade como projecto messianico, importa olhar para este terceiro e derradeiro perodo
da historia como o momento em que, sobre o imperio do Esprito Santo,
o homem se liberta e santica (tal como pensou Joaquim de Fiore)13 .
Este pretendido momento historico de fraternidade universal assenta,
ou e potenciado, no entender de Agostinho da Silva, pela presenca de
tres caractersticas relevantes que estao, simbolicamente, presentes nas
 a Coroacao do
festas do Imperio do Divino Esprito Santo, a saber:  E
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 Esprito Santo (que se mantem, hodiernamente,
pelo menos, nos Acores) e a gura da Rainha Santa Isabel associada a
este culto assumem, ao longo de todo o pensamento de Agostinho, um
enorme fascnio. As caractersticas desta festividade adquirem o estatuto
de objetivos a alcancar para a realizacao da Era do Esprito Santo. Uma
11

Ap. 14, 6.
N
ao ha Lei mais perfeita, mas uma relac
ao mais ou menos perfeita do homem
com a Lei. Cf. Thomas de Aquino, Summa Theologiae, 1-2 q. 106 a.4.
13
Jose Eduardo Franco, Jose Augusto Mour
ao, A Inuencia de Joaquim de Flora
em Portugal e na Europa: Escritos de Natalia Correia sobre a utopia da idade feminina do Esprito Santo, Lisboa, Roma Editora, 2005, p. 59. Nesta mesma obra pode
encontrar-se a referencia direta a inuencia 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 Esprito Santo, in op.
cit., p. 100.
12
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das caractersticas / objetivos e a coroacao da crianca como Imperador
do mundo. A crianca deve ser coroada como smbolo supremo dos novos
tempos 15 , isto e:
Devem [os adultos] ceder seu trono as caractersticas infantis de
atenc
ao contnua a vida, de existencia total no presente, de ignor
ancia de c
odigos, manuais e fronteiras, de integrac
ao no sonho,
de valorizac
ao do jogo sobre o trabalho.16

Estas passagens sugerem que a crianca e apresentada como ideal de
empenho nas suas aspiracoes (o que nos adultos seria, genericamente,
utopico), e porque, gurativamente, dispensam-se os adultos das funcoes
de lideranca no Paraso terrestre. Outra caracterstica  a libertacao dos
presos  assenta no princpio de que n
ao julgueis 17 , tese consentanea
com a analise que faremos mais adiante: de que cada um e modelo de
si proprio. Por u
ltimo  a boda partilhada  e o Banquete a que todos
se convidam e em que deve o que se consome de basico ser abundante e
gratuito. O abandono de uma destas caractersticas implica o abandono
da realizac
ao da u
ltima Era ou da plenitude da historia.

III  A liberdade do ponto de vista individual
O homem nasce bom (pressuposto antropologico que Agostinho nao
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 tecnico da losoa, relevante em
alguns dos seus campos disciplinares (na metafsica, poltica, etica, etc.),
15

Idem, ibidem, p. 101.
Idem, Educac
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
ocos II, Lisboa,
Crculo de Leitores, 2001, p. 298.
16
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tomamos a liberdade como um conceito primitivo, isto e, cuja denicao
e limitada e problematica. Em jeito de denic
ao inicial e, nos termos do
nosso autor, a liberdade parece ser condicao de possibilidade da criacao
original, isto e, a expressao de que `a minha accao e livre' corresponde
a ideia de que `o que eu faco realiza-me, na medida em que corresponde
a uma minha aspiracao, pensamento ou intencao'. Notemos que estas
expressoes, que contem indexicais pessoais (eu e minha ), querem dizer
coisas distintas para indivduos distintos, pois sao expressao pratica de
um compromisso pessoal  u
nico.
A miss
ao, instaurar o Reino de Deus na terra, consiste na tarefa de
resgatar o homem, adulto e corrompido, para os valores da infancia19 ,
constituindo estes um ideal de perfeic
ao que valoriza a vida: so a crianca
vive, no sentido basilar de que nao se poe como ideal adquirir habitos,
mas reinventar o dia a cada sol que surge 20 . O homem livre e aquele homem restaurado que se entrega a criacao espont
anea ou expressa as suas
aspiracoes e intencoes de modo a realizar-se ou, como arma Agostinho,
a cumprir-se naquilo a que dedica o seu tempo. O homem livre e aquele
que tem apurada a sua competencia basica, isto e, saber do que gosta
ou do que nao gosta21 e que age em conformidade com esta capacidade.
O mesmo pensamento ocupa o texto da Parabola 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 esprito a sombra
de um remorso, que vives em desacordo contigo mesmo; nunca,
porem, te quiseste encarar de frente, homem para homem, e fazer
que a tua vida fosse a realizac
ao plena das tuas aspirac
oes mais
elevadas.22

O homem age livremente se, e apenas se, a accao e uma criacao
espontanea e nao e mediada por constrangimentos alienantes ou im19

Multiplicar escolas em que a crianca 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 criancas os mensageiros de Deus (Agostinho da
Silva, Aproximac
oes, Lisboa, Guimaraes Editores, 1960, p. 44).
20
Idem, Educac
ao de Portugal, op. cit., p. 71.
21
Idem, ibidem, p. 34.
22
Idem, Textos e Ensaios Filosocos I, Lisboa, Crculo de Leitores, 2001, p. 174.
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posic
oes externas a vontade desse sujeito, isto e, a acc
ao tem de o realizar. Tal como Aristoteles23 e outros ao longo da tradicao, Agostinho
utiliza a met
afora do jogo para dar exemplo de uma actividade cujo m
esta em si mesma. O homem livre e aquele que, a imagem da crianca,
joga, ou, de outro modo, e aquele cuja actividade corresponde a um prazer (seu) na acao (em si mesma). Isto e, o que se pretende e uma accao
que valha por ela mesma e nao por ter em vista um outro m. Neste
sentido, percebem-se, em certas passagens, as crticas de Agostinho ao
trabalho, como acc
ao alienada das aspiracoes do sujeito que o exerce.
Assim, por `trabalho' entende toda a actividade que nao corresponde a
uma aspiracao do sujeito, mas e antes um meio necessario para determinada nalidade. O homem nao e vocacionado, por nascimento, para
tarefas alienadas da sua vontade. Por oposicao, a defesa e elogio do jogo
sao signicativos, pois o jogo parece apelar para a ideia de uma atividade gratuita, desejada por si mesma, por contraposic
ao ao trabalho
que so 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 reinterpretac
ao dos condicionalismos externos a
acao individual.
A liberdade coincide com a autonomia radical do indivduo. Segundo
Agostinho, existe uma diferenca radical entre todos os indivduos24 , logo,
um indivduo nao pode saber o que e melhor para o outro (nao pode
um indivduo obrigar alguem contra a sua vontade e alegando ser para
seu bem a aceitar ou fazer algo que nao esta disposto a aceitar ou a
fazer) e estabelece como u
nico 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 tambem apoiada pela passagem que se segue: quanto
aos outros, ate, 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 intencoes de que mais esta cheio o inferno;
nao tens de amar nos outros senao a liberdade, a deles e a tua 25 .
Estas notas presidem aos raciocnios de Agostinho no campo da educacao, que deve estimular os indivduos para a autonomia como condicao
23
24
25


Arist
oteles, Etica
Nicomaqueia, X, 6, 1176b6.
Agostinho da Silva, Educac
ao de Portugal, op. cit., p. 8.
Idem, ibidem, p. 9.
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de possibilidade da excelencia humana (mas sobre isto pronunciamo-nos
mais adiante). As consideracoes messianicas de Agostinho implicam que,
por um lado, se interpele o sujeito, mas, por outro lado, depende, em
u
ltima instancia, desse sujeito realizar-se como livre. O problema que se
segue e tentar perceber como podem liberdades autonomas (do ponto de
vista individual) nao conituar entre si (de um ponto de vista colectivo)
e coincidir numa Era de fraternidade pacca.

IV  Harmonizar os pontos de vista: o problema da posse
Encontramos, na tradicao losoca, uma resposta que defende a harmonizacao das vontades livres. A vontade e livre, para Kant, se nao se
determina pela lei da causalidade ou inclinacoes sensveis. A liberdade
e a essencia da lei pratica e esta encontra-se na determinac
ao racional
da vontade, isto e, a lei pratica ocasiona um estatuto nao, unicamente,
subjectivo como a maxima, mas uma determinac
ao para todo o ser ra26
cional na forma de lei ou imperativo categorico . Todavia, esta possibilidade (que resolveria o problema do conito das vontades, pelo menos
no campo disciplinar da etica) apela para a ideia da vontade racional
e nao e este o foco argumentativo de Agostinho: a vontade livre nao
se restringe a vontade racional e por isso o problema de harmonizar as
vontades, em Agostinho, mantem-se.
Comecamos por apresentar a sua tese sobre a origem da desigualdade
entre os homens e consequente necessidade de harmonizacao. O conito entre os homens tem origem num fator biol
ogico importantssimo :
a fome, isto e, segundo Agostinho (e na falta de melhor explicacao, como
admite o pr
oprio) a fome conduziu ao abandono da integrac
ao frugvora
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 constituir um fator relevante nas sociedades, torna-se necessario assegurar a
propriedade. A propriedade privada constitui um obstaculo a comunhao
universal pela concorrencia que lanca entre indivduos. Esta associacao
26
Kant, Crtica da Raz
ao Pr
atica, trad. port. de Artur Morao, Lisboa, Edicoes
70, 1994, Livro Primeiro, cap. I, 1, p. 29.
27
Paulo Borges, ibidem, p. 74.
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de ideias deve merecer maior claricac
ao, mas podemos, desde ja, antever que a solucao que prop
oe, no campo econ
omico, exige que seja assegurada a subsistencia para todos pelo consumo livre28 . A eliminacao
da necessidade de subsistencia desimpediria o homem do trabalho para
utilizar, livremente, o seu tempo.
Esta convicto, de modo otimista, de que os avancos tecnol
ogicos
cumprirao o  u
nico m para que sao u
teis, o de nos darem tempo livre
para que o homem seja plenamente criador 29 . Em sntese, a produc
ao
automatica e o consumo gratuito como objetivos economicos e condicoes
relevantes para a realizacao da Era do Esprito Santo como um melhor
estado de coisas a alcancar. O ideal da subsistencia geral pela produc
ao
automatica e consumo livre tenderia a eliminar, entre os homens, dois
instintos: o da posse e o da concorrencia. A propriedade obstaculiza ou
impede a comunhao universal porque, se existem dois possveis possuidores de certa coisa, entao ambos podem competir por certa coisa; se
nada existir que se possa possuir, entao a luta concorrencial n
ao faz
sentido. As tentativas de superacao de uns pelos outros seriam despiciendas, pois nao haveria pelo que concorrer (confesso certo esforco de
imaginacao para conceber esta hip
otese).
Com assumida inspirac
ao em Sao Francisco, a quem atribui a licao
de pobreza, argumenta que o que possumos nos possui [. . . ] [S]o o
despojar-se liberta 30 . Conclui que o homem nao nasce para o domnio
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 nao ter limitacoes ou constrangimentos 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 apanagio da
28

Agostinho da Silva, Educac
ao de Portugal, op. cit., p. 21.
Idem, ibidem, pp. 50-51.
30
Idem, ibidem, p. 53.
31
Idem, ibidem, p. 8.
32
Para uma imagem mais completa sobre a sua concec
ao acerca da propriedade,
como uma diculdade, cf. Agostinho da Silva, Considerando o Quinto Imperio, in
Tempo Presente, nos 17-18, II ano, Setembro-Outubro, 1960, pp. 10-12.
29
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crianca, por isso esta tem de assumir o lugar de paradigma  Imperador
do mundo.

V  Conclusao: consequencias e diculdades
Para que a Era do Esprito 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 diculdades, comecamos por uma consequencia direta do seu messianismo. Um
dos lugares de expressao, mais clara, deste messianismo agostiniano e
aquele que conduz o seu projeto educativo. Projeto, verdadeiramente losoco, de educacao para a autonomia. Se a autonomia e uma condicao
relevante para a excelencia humana o homem deve preparar-se para ela;
logo, a escola que melhor satisfaca este ideal nao e aquela que apenas
introduz o menino ao que ja se sabe, mas sobretudo aquela escola que
o introduza aos campos problematicos do saber e exige deste um papel
ativo no conhecimento (propoe inclusive que se criem bibliotecas acerca
do que nao se sabe33 ). A crianca n
ao deve ser conduzida senao para o
uso criativo das suas faculdades.
Algumas diculdades permanecem no nosso horizonte. Pensamos que
o messianismo agostiniano nao escapa a uma tensao paradoxal entre
pretensoes cosmologicas tendo em vista a redencao dos homens, por um
lado, e o Luso centrismo que investe Portugal de propriedades especiais, por outro. A forma de escapar a esta tensao paradoxal consiste, no
nosso entender, em considerar Portugal como uma ideia mediadora para
transmitir uma mensagem universal; mas mesmo assim n
ao estamos certos de ser uma solucao satisfatoria. Das questoes que se possam levantar
permanece uma em especial, no campo poltico: como considerar a propriedade quando se pretende um mundo livre? Agostinho apenas parece
recusar a propriedade privada, mas como gerir a propriedade coletiva?
Nao foram tao longe as nossas consideracoes.
Apesar de termos tomado a `liberdade' como um conceito primitivo acrescentamos alguns apontamentos ao considera-lo sob dois pontos de vista, o individual e o coletivo, sem ignorar o problema da nao
33

Idem, Educac
ao de Portugal, op. cit., p. 63.
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concordancia entre estes (que e o verdadeiro motivo de esperanca do
messianismo agostiniano). O seu messianismo, mais do que anunciador de consideracoes literais, e uma leitura existencial do mundo e da
sua hist
oria e, para aferirmos se ha progresso, apresenta como objetivo
teorico e criterio u
ltimo a Era do Esprito Santo. Em tom optimista e
apologetico Agostinho da Silva assevera:
Reconquistaremos o Paraso, por mais complicadas que sejam as
voltas em que a serpente se enrole[.] [O] supremo destino do homem consiste em ser santo e deus, portanto livre.34
Crendo que estamos no limiar daquela nal Idade de que profetizou o bom Abade Joaquim; o pior e que ele j
a o julgava em seu
seculo XII.35

Por u
ltimo, e nalmente, esta e a expressao da dialetica messianica
 o momento em que se realiza o estado de coisas desejado esta proximo
e continuamente longnquo, pois essa e a funcao do ideal ou o que caracteriza a utopia, isto e, aquilo que ainda nao est
a presente.

34
35

Idem, ibidem, p. 76.
Idem, Considerac
oes e Outros textos, Lisboa, Assrio & Alvim, 1988, p. 103.
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a tentativa de trazer o ceu para a terra invariavelmente produz
o inferno.
Karl Popper1

Contrariamente ao que ocorria nos pases onde o Cristianismo singrou, sobretudo a partir do seculo IV, criando espaco para um messianismo secular e enraizado, tal como se passou nos povos eslavos e
ibericos, os primeiros casos no Brasil surgiram somente no incio do
seculo XIX.
Ha, entretanto, um caso anterior, talvez primeiro, ocorrido na Amazonia, durante a segunda metade do seculo XVIII: a pacicacao dos
ndios Mura. Embora corroborada pelos anais da regiao, a falta de documentacao especca que descreva de forma mais pormenorizada os
meandros que envolveram a sua reducao abre uma lacuna que deixa o
caminho livre para especulac
oes que visam preencher as omissoes da
Historia.
1

A Sociedade Aberta e seus Inimigos, vol. 2, Itatiaia/EDUSP, Belo Horizonte/Sao
Paulo, 1974, p. 245.
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Wilkens, militar portugues a prestar servico na regi
ao onde se desenrolou a acao, traca, atraves do poema heroico-religioso Muhuraida 2 , um
retrato desse tempo, quando as forcas laicas e as religiosas disputavam a
custodia dos ndios. Parece ser sua intencao, atraves de uma abordagem
messianico-milenarista onde o discurso destaca-se como arma exemplar,
colmatar o hiato de uma pagina da Historia amazonense.
O modo como o messianismo, enquanto experiencia coletiva, e a
lngua ou o discurso, enquanto instrumento da missao, marcam presenca
no referido texto e a questao que aqui se pretende analisar. Antes, porem,
faz-se necess
ario conferir os signicados de messianismo e de messias.

Tradicao messianica
Um tempo de expectativa messianica antecede sempre a vinda
do lder
Maria Isaura Pereira de Queiros3

Passando em revista os textos de estudiosos que se debrucaram sobre a questao do messianismo, como Weber (1920), Alphandery (1934),
Auerbach (1938), Cohn (1962), Queiros (1967), Talmon (1992), Franco
(1999), Polesi (2010), Binet (2013), dentre outros, e cruzando informacoes, constata-se que a gura do que entao se entendia por um salvador
remonta as primeiras civilizacoes do perodo pre-cristao, em particular na Persia, entre os zoroastristas. Auerbach refere que a partir do
seculo III encontra-se, nos escritos de Tertuliano, um estranho e novo
signicado 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, secc
ao Papeis do Brasil, Avulsos 3, n.o 24). Todas as
citacoes foram extradas desse manuscrito.
3
O Messianismo no Brasil e no Mundo, 3.a ed., Sao 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 bblico de origem judaico-crista. Pode-se ainda armar que foi nesse contexto, mais
precisamente no do Antigo Testamento, aquando da libertac
ao do povo
de Israel, que o messianismo nasceu, cresceu e amadureceu. Auerbach
considera tambem que Tertuliano tera sido o primeiro a dar incio a uma
reexao sobre a Trindade, questao a ser estudada mais adiante.
Norman Cohn5 arma que, ja em plena era crista, em regioes que
passaram por um rapido desenvolvimento economico associado a grande
expansao demograca, facto que deu origem a marginalizacao dos menos
afortunados, surgiram novas correntes messianicas, como o milenarismo.
Este movimento esta relacionado com uma forma de messianismo p
os-bblico, ja desgurado do seu sentido original e que envolveu multidoes
acerbadas movidas por pretensos profetas que prometiam uma era milenar de paz, de justica e de felicidade 6 . Tais promessas eram bem acolhidas e disseminadas entre as populacoes carentes, pois correspondiam
aos sonhos dos oprimidos.
 facto assente que o messianismo, seja ele utopico (legitimado pelos
E
textos profeticos e pelos salmos) ou restaurativo (projecao de um passado historico idealizado para construcao de um futuro promissor)7 , e
entendido como a crenca num salvador, o messias. Quer seja personicado por um lder religioso, por um poltico ou por um cidadao comum, o
messias, eleito por vontade divina, cambia entre uma personagem mtica,
presente apenas no imaginario humano, e uma personalidade historica8 .
 dotado de qualidades superiores que transcendem as dos comuns morE
5
Norman Cohn, Les fanatiques de l'Apocalypse, Julliard, 1962, apud Orlando
Fedeli. Conceituac
ao, causas e classicac
oes das Utopias. MONTFORT Associac
ao
Cultural (versao eletr
onica, consultada a 17 de marco de 2014 em <http://www.mo
ntfort.org.br/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=utopia&lang=
bra>).
6
Jose Eduardo Franco, Teologia e Utopia em Ant
onio Vieira, in Lusitania Sacra,
a
2. serie, 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 Alphandery, Revue de l'histoire des religions, apud Maria Isaura Pereira
Queiros, O Messianismo no Brasil e no Mundo, 3.a ed., Sao Paulo, Dominus, 1965,
pp. 8-9.
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tais9 e que o colocam entre os dois planos em que o mundo cristao se
congura: o celestial e o terrestre.
Orador carismatico, assume a lideranca de um grupo de injusticados
e oprimidos, congregando em torno de si eis seguidores, paccos ou
combativos, com a nalidade de trazer a vitoria do Bem sobre o Mal, ou
para corrigir a imperfeic
ao do mundo, permitindo o advento do Paraso
Terrestre 10 sob a forma de instauracao de um novo modelo de organizacao social popular, objetivando restabelecer a dignidade individual.
O messias tem, assim, uma relacao estreita com o que se entende, na
epica, por heroi, dado que dele se espera acoes sobre-humanas, que extrapolam o real/natural e que se inspiram no sobrenatural.
Na tradicao eslava destacam-se os santos irmaos Cirilo e Metodio
(seculo IX), proclamados co-padroeiros da Europa  pela Carta Apost
olica Egregiae virtutis do Papa Joao Paulo II, datada de 31 de dezembro
de 1980  em homenagem ao trabalho mission
ario de evangelizac
ao, que
se evidencia na causa da reconciliacao, da amistosa convivencia, do desenvolvimento humano e do respeito da dignidade intrnseca de todas as
nacoes 11 . Cirilo e Met
odio conseguiram que os povos eslavos abracassem
a Igreja e a tradicao crista. Legado de merito deixaram com a traduc
ao
dos textos da Sagrada Escritura para a lngua eslava, cujo uso na liturgia
obteve a aprovacao do papa Joao VII, no ano de 880, atraves da Carta
Pontifcia Industriae tuae, o que permitiu aos povos celebrar e ouvir
os ministerios na sua lngua nativa e adaptados a sua tradicao cultural. Os santos irmaos s
ao reconhecidos pelo seu extremo zelo apostolico,
pela aplicacao da doutrina profunda e ortodoxa, pela magnanimidade
intrepida de suas acoes, como os anunciadores dos Evangelhos e unicadores das Igrejas antigas de Constantinopla e de Roma, assim como das
Igrejas nascentes em terras eslavas.

9

5.

Max Weber, Ancient Judaism, apud Maria Isaura Pereira Queiros, op. cit., p.

10

Maria Isaura Pereira de Queiros, op. cit., p. 5.
Carta Encclica Slavorum Apostoli do Sumo Pontce Joao Paulo II aos Bispos,
aos Sacerdotes, as famlias religiosas e a todos os eis cristaos, para comemorar a
obra de evangelizac
ao dos santos Cirilo e Metodio no undecimo centen
ario, Roma, 2
de junho de 1985.
11

www.clepul.eu

i

i
i

i

i

i

i

i

Entre a Laicizac
ao e o Messianismo. O imperio da voz

195

A tradicao iberica, nomeadamente portuguesa, aponta primeiramente para o Sebastianismo, crenca no retorno do rei D. Sebasti
ao  desaparecido durante a batalha de Alcacer-Quibir, o que ditou o domnio
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 tambem partilhada pelo
Padre Antonio Vieira13 em seus sermoes. Vieira aponta para as aspiracoes messianico-milenarista do Quinto Imperio, delineadas a partir
da idealizacao/aspiracao do futuro de um Portugal restaurado, livre da
ocupac
ao espanhola e com grande armacao mundial14 . A restauracao
da independencia (1640) despoletou uma vaga de otimismo e paixao
pela patria, que nao se cou pelo seculo XVII. Posteriormente, vai-se
encontrar o mesmo tipo de paixao nos escritos de Santo Agostinho e na
Mensagem, de Fernando Pessoa.
No Brasil, a miscigenac
ao e a juventude do pas enquanto nacao independente foram alguns dos fatores que n
ao permitiram a existencia
de uma tradicao messianica como a europeia. Tres culturas autonomas e
profundamente demarcadas, aliadas a uma forca governamental aguerrida, impediram uma uniao/comunhao mais antiga e solida entre as
racas que estiveram na base da sua construcao. So quatro seculos apos o
Descobrimento a identidade brasileira comecou a ser delineada, esboco
da formacao de uma consciencia nacional, que apresenta vestgios irrefutaveis de um regionalismo circunscrito a um tempo especco comumente associado a uma situacao de crise.
 de extrema relevancia notar que antes da colonizacao ja existiam
E
episodios, que por comodismo designaremos de messianicos, entre as
nacoes indgenas. O mais notavel e o dos ndios Guarani, que ainda
hoje veem a terra como origem da vida e, como tal, deslocam-se com
frequencia 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 ttulo Par
afrase e Concordancia de
Algumas Profecias de Bandarra.
13
Apologia do Quinto Imperio, desenvolvida em tres obras fundamentais: Hist
oria
do Futuro, Clavis Prophetarum e Carta Apologetica (escritas entre 1666 e 1669).
14
Jose 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 perpetua.
Nao se pode descartar a teoria de que os movimentos messianico-milenaristas ocorridos no Brasil tenham ido beber na mais popular tradic
ao
messianica portuguesa15 , o Sebastianismo. Suas bases sao muito proximas. Baseiam-se no surgimento de uma gura messianica nos momentos
de quase desesperanca para os aitos, 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 miseria decorrente de numerosos perodos de estiagem e da inadimplencia de sucessivos governos que ainda permitem que
a populacao sofra com a opressao exercida pelo domnio dos coroneis ,
acoes de cunho social e espiritual foram postas em marcha por lderes
religiosos, por autodenominados profetas ou beatos. Os seus seguidores,
que rogavam por leite e pao para os seus lhos, por um naco de carne
e um punhado de farinha no seu prato, por um pedaco de terra para a
sua subsistencia, eram conduzidos para um `lugar-ref
ugio' onde se procurava instituir uma forma de organizacao 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 violencia interna  dado que o seu lder exigia sacrifcios de sangue, necessarios
para o retorno de D. Sebastiao , todos os outros tiveram um cunho pacista. Tres dos casos mais agrantes ocorreram entre o nal do seculo
XIX e as primeiras decadas de 1900: no nordeste, o de Canudos (1896-1897), liderado pelo beato Antonio Conselheiro, que defendia o retorno
15
H
a uma corrente que arma que o messianismo portugues remonta a fundac
ao
do reino, encontrando-se ligado a lenda do milagre de Ourique (1139). Fundador
da nacionalidade portuguesa e garantia da sua legitimidade atraves dos seculos, este
mito se refere a um sonho que Dom Afonso Henriques teve na vespera de uma batalha
contra os mouros. Nele, Cristo teria aparecido ao jovem rei assegurando-o de uma
vit
oria sobre os ineis e revelando-lhe a miss
ao futura de Portugal, ou seja, a de um
pas consagrado ao estabelecimento do Imperio de Cristo na terra.
16
Jose Eduardo Franco, op. cit., p. 164.
17
Edna da Silva Polesi, Movimentos Messianicos na Produc
ao Ficcional da Segunda Metade do Seculo XX: a gura do lder. Dissertacao de Doutoramento em
Letras. Curitiba, Universidade Federal do Parana, 2010.
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da monarquia, e o do Caldeirao (1934), inicialmente liderado pelo Padre Ccero, que defendia uma comunidade totalmente igualitaria; no sul,
o do Contestado (1912), liderado por monges que tambem apoiavam a
restauracao monarquica. Todos, sem excecao, foram fortemente combatidos pelo governo, resultando quer na chacina de seus integrantes, quer
na destruicao de suas comunidades.
Seguindo igual linha do messianismo portugues, encontra-se um caso
anterior, talvez primeiro, ocorrido na Amazonia em 1785 e descrito por
Henrique Joao Wilkens no poema heroico Muhuraida, onde traca um retrato do seu tempo, apostando numa abordagem messianico-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 modica e se
transforma por tres: a Monada criou a Dade, a Dade produziu a Trade, e a Trade brilha no Universo inteiro.
Rameseum de Tebas18

Se o messianismo demorou seculos a despertar na sociedade brasileira, o mesmo nao se pode dizer no plano da literatura. Prova disso e um
texto invulgar, Muhuraida, cujo autor, militar portugues com formacao
jesutica, transfere para o papel, de forma engenhosa e inedita, as pretensoes de aproximacao entre dois regimes vigentes, o laico e o religioso,
servindo-se, para tal, da convers
ao dos Mura. Reexo de um perodo
marcado pela violencia, o tema e abordado num turbilh
ao de dualidades e irreverencias, que privilegiam a verosimilhanca e o maravilhoso
cristao e que tornam o poema, no mnimo, curioso.

18

Apud Aldo Lavagnini, Manual del Aprendiz, Buenos Aires, Kier, 2007, p. 90
(vers
ao eletr
onica, consultada em 17 de marco de 2014 em <books.google.pt/books
?isbn=9501709310>).
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Fonte de inspiracao do poeta, a Luz 
que communica
A entendimento, acerto verdadeiro,
Espirito da P
az! que vivica
A frouxa idea, e serve de roteiro

Muhuraida, canto 1o , estrofe 2

 tanto pode referir-se a tendencia cultural dominante no seculo XVIII,
 este
o Iluminismo, como a pratica religiosa vigente, o Cristianismo. E
o principal ponto contrastivo que vai marcar todo o poema. Por outras
palavras, podemos dizer que estao em permanente conito/aproximacao
duas forcas extremas: o racionalismo e o misticismo. E e entre a cruz e
o mosquete  smbolos que representam a doutrina da Igreja e a forca
do Estado, respetivamente  que emerge um terceiro e crucial elemento
dicotomico: o proprio ndio.
Peca fulcral em aliancas com os colonos, o ndio nao raras vezes colaborava com estrangeiros (franceses, holandeses, espanhois), o que punha
em risco a soberania do territ
orio conquistado e a manutencao de suas
fronteiras. Tornou-se objeto de disputa nao so pela sua m
ao-de-obra,
mas tambem pelo seu conhecimento da terra. Alicia-lo era fundamental,
da ser ele o mobil de sucessivas legislacoes sobre a sua custodia, que ora
favoreciam os diretores das aldeias, ora os missionarios.
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, ambos desempenharam esse papel em epocas distintas, num palco tambem
distinto. Inicialmente, tudo aponta para uma convivencia pacca:
Desse Madeira a explorac
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/portugues tera sido o primeiro a assumir o papel de antagonista, pois quebrara uma promessa
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de descimento feita aos Mura por um missionario, que se comprometera a conduzi-los para um aldeamento que dirigia na regiao. Tomando
conhecimento do acordo, um suposto mandat
ario do dito missionario
apresenta-se aos ndios e consegue leva-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 papeis invertem-se. O ndio, atraicoado,
liberta toda a sua revolta e transforma-se num antagonista implacavel,
cruel:
Algumas ha Nacoens, que as mais excedem
No barbaro costume, e crueldade,
Com que o esforco, 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 pratica do canibalismo assume proporcoes barbaricas para todos
os que cruzam o caminho dessa tribo. Durante algum tempo a sua ndole
selvagem e beligerante serviu para camuar a existencia de antigos e nao
menos perniciosos inimigos: os ap
ostatas. A reducao dos Mura encontra assim um entrave dentro de suas proprias linhas de acao. As formas
de contornar os obstaculos a pacicac
ao dos Mura assentam em dois
princpios  o laico/milenar e o religioso/messianico  que v
ao conferir uma maior grandeza a tarefa do messias. Dessa forma, o poema de
Wilkens apresenta os ingredientes tpicos que justicam/atestam um
episodio messianico:
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1. A presenca de forcas do mal que oprimem todo um povo (que ora
vestem a pele dos espanh
ois, ora a dos apostatas, ora a do proprio
Prncipe das Trevas) surge reforcada por vis
oes que vaticinam a
continuidade de tal opressao:
Quaes aptos Emissarios j
a prep
ara
O Principe das Trevas; que inspirando
Aos Barbaros, rancor; ast
ucia r
ara,
Mais que eles ineis, fosem guiando
O precar
ozo passo; A m
ao arm
ada
Empreza a executar premedit
ada.
Muhuraida, canto 2o , estrofe 10
Em Sonhos, em Vizoens, Agouro ins
ano,
Aos descuid
ados Muhuras apparecem,
Ora reprezentando hum deshum
ano,
Inf
ame proceder, no qual lhe tecem
Os Brancos aleivozos novo enganno.
Muhuraida, canto 6o , estrofe 9

2. A aparicao de um salvador, melhor dizendo, de tres, que se apresentam para a ardua tarefa do confronto que se realiza entre as
forcas da Luz (bem) e das Trevas (mal), serve de mote para a
apresentacao dos herois, os messias, guras de equilbrio que conseguem a rendicao e pacicacao dos barbaros Mura. Tal vitoria
e por vezes vista como um milagre, fruto da providencial intervencao divina, que se manifesta por intermedio da gura do Anjo
humanado, outras e atribuda aos pressurosos esforcos dos agentes
do Governo, como Mathias Fernandes. Outras ainda e entendida
como resultado da vontade dos pr
oprios Mura.

Sob o vaticnio do tres
Um dia em que Deus estava a dormir
E o Esprito Santo andava a voar,
Ele foi a caixa dos milagres e roubou tres.
www.clepul.eu
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Com o primeiro fez que ninguem 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

Nao e esta, mas sim a trade heroica que nos interessa de momento.
O n
umero tres esta imbudo de grande simbolismo, quer para a religiao
(Santssima Trindade, Reis Magos. . . ), para a ciencia (triangulo, tres
dimensoes. . . ), para os poderes (legislativo, executivo, judiciario; monarquia, rep
ublica, ditadura), para a economia/sociedade (estraticac
ao
social alta, media, baixa), sem nos esquecermos da revolucionaria teoria
psicanaltica defendida por Freud (consciente, inconsciente e subconsciente). O tres esta naturalmente associado ao ponto de equilbrio dos
extremos, pois e ele que quebra o antagonismo hegemonico do dois e
insere uma nova perspetiva a questao em pauta.
Tres parece ser o n
umero que paira sobre o Brasil: tres nomes (Ilha
de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Brasil), tres racas distintas (branco,
ndio, negro), tres sistemas governamentais (colonial, mon
arquico, republicano), tres climas preponderantes (arido, tropical e subtropical), sem
que se perca de vista o famoso agrupamento de estrelas que forma uma linha reta: as Tres Marias. . . As proprias fronteiras do Brasil desenham-no
como um triangulo invertido. Mais adiante ver-se-
a como esta inversao se
reete dentro da conjuntura poltico-administrativa do perodo colonial.
Como ja foi dito, tres sao 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 Poetica, Rio de
Janeiro, Cia. Jose Aguilar Editora, 1972, p. 209.
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Desprevenido, o jovem Mura pensa estar a falar com um parente que
ha muito julgava morto. Como um seu igual, o Anjo envolve-o num discurso rme e frontal, mostrando-se descontente com a sua belicosidade
e com a preguica em que o encontra:
[. . . ] Vejo, que o terreno,
De fruttas; plantas, producoens inculto,
Coberto est
a de echas; de instrumentos,
Que indic
ao todos bellicosos intentos!

Muhuraida, canto 2, estrofe 12

Chamando-o a razao, o Mensageiro Augusto consegue chegar ao
coracao duro do Mura, libertando-o da d
uvida e da desconanca.
No amor do seu Senhor todo abraz
ado,
O Embaichador Celeste removendo
As trevas vai

Muhuraida, canto 2, estrofe 11

Sensibilizado, nobres sentimentos esquecidos sao despertados no Mura jovem e nele nasce um forte desejo de convvio com os brancos. Para
melhor motiva-lo a ir ter com os seus pares e divulgar as palavras que
mais ecazmente pudessem convence-los, o Anjo enumera as vantagens
advindas dessa uniao:
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
Enm 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 poderosas, so equiparadas as Tabuas da Lei recebidas por Moises, que o irao
ajudar a aplacar o esprito indomavel 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 incio a uma nova
empresa:
Levantai-vos! Parentes meus am
ados!
Dispertai, de lethargo t
ao profundo!
Olhai, que para empreza 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, porem, a forte oposicao de um anciao que
ainda guarda na memoria a dura traicao sofrida e que pergunta ao seu
povo:
J
a n
ao lembra o agr
avo, a falsid
ade,
Que contra nos os Brancos maquinar
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, Algemas, Gargalheira,
Acoutes, Fomes, Dezamparo, e Morte,
Da ingratid
ao foi sempre a derradeira
Retribuic
ao, que teve a nossa sorte.

Muhuraida, canto 3, estrofe 18

A d
uvida assalta o esprito do Mura, que questiona o interesse dos
brancos em promover a paz e valoriza os seus pr
oprios metodos de subsistencia:
Exp
or-nos para a posse emm devemos
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 magoa e revolta.
Apelando para o valor da sua gente, arma:
Sempre ostentaes valor, em toda empreza
Valor se ostente nesta, com rmeza.

Muhuraida, canto 4, estrofe 2
E como nelle obrava forca-santa
De hum Deos, que sem esforco hia augmentando

Muhuraida, canto 3, estrofe 21

Assim, consegue ser bem sucedido, minando a resistencia encontrada,
de tal modo que
Nos Barbaros infunde hum tal conceito,
Que a preferencia alcanca, co-o respeito.

Muhuraida, canto 3, estrofe 21

E para consumar a redencao dos Mura e conduzi-los aos aldeamentos existentes na regi
ao, entra em cena o terceiro interveniente na acao
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 Moises, que em tempos guiou o seu povo pelo deserto ate a
Terra Santa, livrando-o de um penoso e injusto cativeiro, assim Mathias
Fernandes, seguindo os passos daquela gura bblica, 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 Moyses ao P
ovo aceito
Do Muhra, que gost
ozo obedecia;

Muhuraida, canto 4, estrofe 17

Nao resta d
uvida de que a participacao do Anjo e fundamental para
desencadear o processo de pacicacao dos Mura e que o trabalho do
jovem ndio junto da sua nacao contribuiu para a consolidacao desse
mesmo processo. Tambem Mathias Fernandes desenvolve uma atividade
de importancia equivalente, pois e ele que, no plano terrestre, da continuidade a acao celestial e rma o acordo de paz e reducao. As acoes
dos tres intervenientes sao complementares e encontram-se direcionadas
para o mesmo m, ou seja, a conversao dos Mura.
Sob essa leitura, a Muhuraida apresenta tres personagens que, trabalhando em conjunto por um objetivo comum e servindo-se da protecao
divina, partilham o papel de heroi. Fica, assim, constituda uma trilogia
que, a semelhanca da Santssima Trindade, tem no Anjo  representante do plano sobrenatural/espiritual  a luz do Esprito Santo; em
Mathias Fernandes, na qualidade de autoridade que detem a forca e a
soberania do colonizador, e tambem no Mura Jovem, que se converte
e espalha a palavra de Deus entre o seu povo  dois representantes do
plano natural/terreno  as personicac
oes do Pai e do Filho, respetivamente. Encontra-se, assim, na Muhuraida a comunhao do plano sobrenatural/celestial, estreitamente vinculado a Igreja e a sua ac
ao evangelizadora, com o plano humano/ terrestre, cujas razes se encontram nas
aspiracoes racionalistas do Iluminismo.
Se, como se demonstrou, o uso da forca teve como resultado acender
o odio e alimentar a guerra, so uma acao contr
aria poderia por m a
contenda e fazer do ndio o colaborador tao desejado pelos brancos. Esta
e encontrada no dialogo entre os rivais. O emprego da palavra dene o
princpio de uma nova etapa, fruto da intervencao dos herois.
Ah! deicha estar, hum pouco, j
a oci
ozo,
Esse Valor cruel, barbaro insano!
D
a-me attenc
ao, ouvindo-me, oci
ozo

Muhuraida, canto 2, estrofe 13
www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

206

T
ania Pego

O uso de arma tao insolita, pautada na ast
ucia e na argumentacao,
na prudencia, na habilidade oratoria e diplom
atica, procedimentos pouco
comuns num cenario de guerra, revelam nas guras heroicas a faceta de
um autentico 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 nao pregam no vazio. Suas vozes n
ao sao apenas eco,
pois, tal como No princpio 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
nos (Joao 1:14) 20 , elas est
ao assentes em algo maior, mais poderoso,
ou seja, numa gura, cuja forca da fe tudo transforma.

O Povo eleito
No m da Idade Media, Portugal tinha o orgulho de ser um
pas pioneiro e ate imaginava ser um povo eleito
J. V. D. Besselaar21

 facto que o poder da fe nao e, assim, algo para ser colocado em
E
segundo plano dentro da narrativa da Muhuraida. Ela se sobrep
oe ate
mesmo a voz da experiencia, exaltando a forca da religiosidade. Num
jogo entre razao e emoc
ao, passado e presente, Wilkens relata como a fe,
20

Bblia (versao eletronica, consultada a 22 de abril de 2014 em <www.bibliaon
line.com.br>).
21
Apud Jose Eduardo Franco, op. cit., p. 174.
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em Deus e no homem, penetrou no coracao dos Mura que, humanizados,
abriram o esprito, mostrando-se prontos para acreditarem num futuro
de paz, onde a harmonia entre brancos e ndios, que partilham o mesmo
territorio, coloca em pratica o aspirado projeto messianico.
Tambem e facto que a expans
ao martima colocou Portugal em contato com muitos povos longnquos que praticavam costumes invulgares.
O estranhamento da resultante conduziu a convicc
ao de que s
o o portugues poderia livrar esses povos do pecado. Investidos da missao que
os inseria no plano divino reservado a Portugal de espalhar a palavra
de Cristo22  difundida no Brasil durante seculos por Anchieta, Vieira,
Nobrega e muitos outros missionarios anonimos que nao tiveram os seus
nomes inscritos nos anais , o gentio sofreu um processo de aculturacao.
Como consequencia, temos uma inversao da piramide social, delineada no mapa geograco do Brasil, que adquire um signicado muito
especial, pois xa o poder na terra, enraizando-o, tornando-o racional,
e nao voltado para o ceu, que o ilumina e o torna espiritual. Sob esse
prisma, seria de todo improvavel levantar a hipotese de que a fe, no
perodo colonial, estivesse assente no racionalismo? Avancando nessa especulac
ao, dir-se-ia que a fe, enquanto instrumento de doutrina, teria
sido usada para dominar, o que faz com que o car
ater messianico-milenarista que envolve a redencao dos Mura (e de tantas outras tribos
e nacoes) perca uma grande parte da sua aura crista. Fica aqui essa
reexao. . .

22

Ver: Ana Maria Binet. A heranca de um messianismo portugues: o Sebastianismo brasileiro, hist
orias do passado e do presente, Convergencia lusada, 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 Lusofonas e Europeias
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL)

1. Introducao
Georey Hartman1 arma que existem catastrofes, tais como o Holocausto, que alteram a nossa percecao do que signica ser um animal
racional. De facto, a hist
oria da literatura polaca do seculo XX estabelece cesuras que assentam em acontecimentos historicos traumatizantes
e periodiza o friso cronol
ogico com denominacoes como literatura entre
guerras (literatura miedzywojenna ) e literatura do pos-guerra (literatura powojenna ). Seria impensavel, por exemplo, dividir a historia
da literatura portuguesa com base em ocorrencias belicas. No entanto,
para a historia da literatura polaca a Segunda Guerra Mundial constitui um marco para aqueles que caram conhecidos como os poetas do
pos-guerra. Os poetas polacos do pos-guerra, sobreviventes da guerra
e herdeiros da desilusao, abracaram a missao de escrever poesia depois de Auschwitz, tal como o deniu logo apos a guerra o losofo
1

Georey Hartman, The Fate of Reading Once More, in PMLA (May 1996),
1966, 111(3), pp. 383-389.
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alemao, Theodor Adorno2 para quem escrever poesia depois de Auschwitz era barbaro e impossvel. A questao colocava-se tanto a nvel
etico como estetico. O problema etico prendia-se com o juzo de valor
moral de que escrever poesia era barbaro, como se isto fosse um ultraje aos mortos e aos sobreviventes da catastrofe; por outro lado, o
problema estetico prendia-se com a linguagem poetica convencional, incapaz de descrever o que ocorrera durante a guerra. O repto lancado por
Adorno, que envolvia tanto o conte
udo como a forma da poesia, obteve
uma poderosa resposta por parte de quatro grandes poetas polacos:
Czeslaw Milosz (1911-2004); Tadeusz Rozewicz (1921-2014); Wislawa
Szymborska (1923-2012) e Zbigniew Herbert (1924-1998), cujos poemas
aqui citados foram por nos traduzidos.
Tadeusz Rozewicz3 , numa alusao direta e em retrospetiva a Adorno,
contraria a sentenca deste u
ltimo ao declarar a razao da existencia do
poeta:
vou
a rua Krupnicza
pelo caminho compro
ch
a ac
ucar
p
ao e chourico
em casa espera por mim
uma tarefa:
Criar poesia depois de Auschwitz.

Rozewicz arma claramente que escrever poesia depois de Auschwitz e uma tarefa. A tarefa nao e individual, mas coletiva, o que deve
ser inferido da referencia a Rua Krupnicza em Crac
ovia, cujo n
umero
22 albergava, apos a guerra, o famoso edifcio Casa dos Escritores (Dom
Literatow ), onde moravam escritores e poetas promissores, entre eles,
Rozewicz e Szymborska. Milosz, que a nao residia, era porem, visita
frequente na referida casa.
Contextualizando a citacao 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
ozewicz, Poezja, vol. II, Krakow, Wydawnictwo Literackie, 1988b, pp.
342-344.
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barbaro e impossvel era escrever poesia nos antigos moldes, padroes e
paradigmas. A poesia do p
os-guerra exigia uma nova etica e uma nova
estetica, ou seja, uma missao que os poetas polacos do pos-guerra cumpriram de tal maneira que dois deles foram galardoados com o Premio
Nobel d Literatura.
Tadeusz Rozewicz4 explica a complexidade da quest
ao no poema A
arvore :
Eram felizes
os antigos poetas
sob a folha do carvalho
cantavam como criancas.
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 criancas; depois de Auschwitz, os poetas que
provaram o fruto ultrajado da arvore-da-morte perderam a inocencia e
foram novamente expulsos do paraso.
O assunto que pretendemos abordar j
a foi amplamente estudado na
Polonia, entre outros, por Balcerzan5 ; por isso, o que trazemos de novo
para este estudo e o confronto de quatro temas recorrentes e o dialogo
intertextual que arquitetam a missao de quatro grandes poetas do pos-guerra polaco na reconstrucao das formas e dos conte
udos poeticos. Sao
eles: a lngua; a salvacao; o testemunho e a missao do poeta.

2. A lngua polaca
Relativamente as formas poeticas, comecamos por realcar a problematica associada a lngua polaca e a linguagem poetica inserida na
4

298.

Tadeusz R
ozewicz, Poezja, vol. I, Krak
ow, Wydawnictwo Literackie, 1988a, p.

5

Edward Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Czesc 1. Strategie liryczne,
2 edicao, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
a
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questao mais lata da linguagem humana, porquanto o poeta do p
os-guerra, naturalmente cetico, duvida do signicado das palavras, porque
nao reconhece nos signicantes os antigos signicados. A experiencia da
guerra tinha demonstrado a fragilidade semantica das palavras. Desta
crise do signicado fala-nos o poema Salvo de R
ozewicz6 :
Estas s
ao palavras vazias e sin
onimas:
homem e animal
amor e odio
inimigo e amigo
escurid
ao e luz. (. . . )
As ideias sao 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 audic
ao e a fala
que volte a dar nomes as coisas e as ideias
que separe a luz das trevas.

A crise da lngua foi tambem sentida por Wislawa Szymborska, cuja
estreia poetica, em 14 de marco de 1945, no jornal Dziennik Polski, e
marcada por um poema intitulado Procuro a palavra, no qual se le:
Pego em palavras correntes, roubo-as aos dicion
arios,
meco, peso e examino 
Nenhuma delas
serve.
As mais corajosas s
ao cobardes,
as mais desprezveis ainda s
ao sagradas,
as mais crueis demasiado compassivas,
as mais odiosas muito pouco obstinadas.
A nossa lngua est
a sem forca,
os seus sons despidos s
ao pobres.
Procuro com esforco do pensamento,
procuro a palavra 
e n
ao consigo encontr
a-la.
6

R
ozewicz, op. cit., 1988a, pp. 21-22.
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Ambos os poemas apontam para a diculdade em escrever poesia
depois de Auschwitz nao so porque o lexico da lngua parece improprio
para descrever a realidade do pos-guerra, mas tambem porque as palavras perderam signicados. O problema que os poetas colocam e de
origem semantica pois esta em causa o sentido das palavras, bem como
as relacoes de sinonmia e antonmia. A diculdade em utilizar a antiga lngua polaca para escrever poesia no pos-guerra conduz Herbert a
abordar outro tema am  o silencio do poeta.
No poema, Sobre Troia 7 , que descreve a destruicao da cidade grega,
numa alusao paralela a destruic
ao de Varsovia, Herbert aborda a diculdade do poeta em escrever o que ve:
O poeta luta com a sua pr
opria sombra
O poeta grita como um p
assaro no deserto (. . . )
o poeta remete-se ao silencio (. . . )

Nos poemas, Gostaria de descrever e A voz, Herbert8 discorre sobre
a diculdade do poeta em abordar com palavras a realidade fsica e
psicologica, 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 contradas
das quais se liberta
um balbucio incompreensvel.
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 intertextual com o poema Visita de Rozewicz, escrito entre 1947-1948, no qual
o poeta descreve o seu encontro com uma sobrevivente de Auschwitz e
termina com a exteriorizacao dos seus sentimentos: e saio com a garganta apertada 9 .
A metafora recorrente da garganta apertada ou contrada, um fator siologico, que impede a voz de se soltar, cristaliza a diculdade
cognitiva e psicol
ogica que o poeta sente quando tenta versar sobre a
experiencia traumatica da guerra. A poesia de Rozewicz acabou por car
conhecida entre os estudiosos polacos como a poetica da garganta apertada (poetyka scisnietego | zdlawionego gardla 10 ) porque este aperto o
leva a descrever os acontecimentos da guerra e do holocausto com versos
curtos, por vezes, constitudos por uma so palavra, com frases sincopadas, com a reducao dos recursos lingusticos e estilsticos, como se o
poeta tivesse a voz embargada.
A problem
atica da expressao lingustica no pos-guerra tambem e
tema na poesia de Milosz , que, em 1945, no emblematico volume poetico
Salvac
ao 11 dedica o livro aos que nao sobreviveram, lancando os termos
da nova linguagem poetica:
Entende esta fala simples, porque doutra me envergonho.
Juro que n
ao existe em mim a feiticaria das palavras.
Falo contigo em silencio, como uma nuvem ou uma arvore.

Anos mais tarde, em 1957, em retrospetiva, Milosz sintetiza a nova
essencia da linguagem poetica polaca no poema Introduc
ao a Tratado
12
poetico :
Que a lngua materna seja simples.
Para que todo aquele que ouca a palavra
Veja a macieira, o rio, a curva do caminho,
Tal como se ve num rel
ampago de ver
ao.
9

R
ozewicz, op. cit., 1988a, p. 70.
Wlodzimierz Maciag, Literatura Polski Ludowej 1944-1964, Warszawa, Pa
nstwowy Instytut Wydawniczy, 1974, p. 223.
11
Czeslaw Milosz, Poezje, Warszawa, Czytelnik, 1988, p. 37.
12
Milosz, op. cit., 1988, p. 205.
10
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Retomando a ideia inicial de Adorno, conclumos com as palavras
do professor Zdzislaw Najder que, no ensaio A poesia como obrigac
ao,
assim interpreta a posicao dos poetas polacos:
Se os poetas polacos dos tempos da guerra, tivessem tomado conhecimento dessa armac
ao (. . . ) te-la-iam considerado um mal-entendido, porque obrigar os oprimidos ao silencio e destruir a
sua cultura era precisamente o objetivo de ambas as ideologias totalit
arias. Por isso, os poetas escreveram  para contrariar e para
contestar o extermnio.13

A experiencia traumatica vivida e relatada pelos poetas polacos assumiu assim novos contornos na linguagem e na forma poetica, entre os
quais se realcam os temas recorrentes da reconstrucao da lngua polaca
e da linguagem poetica, bem como as novas convencoes: uma poesia
simples com palavras do quotidiano, sem a metrica e a rima tradicionais, com um ritmo proprio, o ritmo da voz embargada e da garganta
tolhida. A questao estetica estava assim minimamente resolvida; a simplicidade da nova linguagem poetica era compatvel com o estado de
esprito do pos-guerra, com o luto e a desilusao que era necessario ultrapassar. O ideal etico da modestia de expressao coadunava-se com a
tragedia do mundo representado e era condicao para reinventar a poesia.
No captulo da forma e da linguagem, o merito e atribudo sobretudo a
Rozewicz, porquanto foi ele quem criou o chamado o verso R
ozewicziano
(wers R
ozewiczowski ), que Maria Dluska chama o novo sistema metrico
polaco, reproduzido posteriormente por outros poetas14 .

3. Salvacao
Outro dos temas recorrentes na poesia desta nclita geracao de poetas polacos prende-se com o leitmotiv da salvacao e da sobrevivencia.
 curioso realcar, neste ponto, que os poetas polacos empregam as paE
lavras ocalenie e ocalic (salvacao e salvar-se) e n
ao przezycie e
13

Zdzislaw 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.

www.lusosoa.net

i

i
i

i

i

i

i

i

216

Teresa Fernandes Swiatkiewicz

przezyc (sobrevivencia e sobreviver), talvez porque o primeiro tem uma
conotacao mais subjetiva, porventura, etica, e faz ressoar ecos religiosos. Apesar de os quatro poetas serem sobreviventes da Segunda Guerra
Mundial, nascidos na decada dos anos 20, com excecao de Milosz que
nasceu em 1911, todos eles descrevem o acontecimento como salvacao e
nao como sobrevivencia.
Rozewicz15 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 vaticnios da poesia
as coisas foram de outra maneira
era outro o incendio do poema
era outro o incendio da cidade
os her
ois n
ao regressaram da expedic
ao
n
ao houve her
ois
salvaram-se os indignos.

Por seu lado, Milosz17 intitula o seu primeiro livro do p
os-guerra
Salvac
ao (1945) e dedica-o aos que nao sobreviveram com a seguinte
dedicatoria:
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 dedicatoria parece deixar transparecer uma dvida dos sobreviventes em relacao aos mortos, uma dvida que exige reparacao e que
15
16
17

R
ozewicz, op. cit., 1988a, pp. 21-22.
Herbert, op. cit., 1998, pp. 23-24.
Milosz, op. cit., 1988, p. 37.
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os sobreviventes pretendem saldar com poesia. No poema, Filho da Europa, Milosz18 , em dialogo intertextual com Herbert, expoe as razoes
que est
ao subjacentes na acusac
ao: salvaram-se os indignos:
Salv
amo-nos com ast
ucia e conhecimento.
Enviando outros para lugares mais ameacados,
Incitando-os com exortac
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 recriminacoes, que Milosz tece neste longo poema, ilustra
a problematica moral contida no conceito de salvacao, que abrange experiencias coletivas e pessoais, argumentos racionais e emocionais, para
se tornar um programa etico de expiacao. Entre os sobreviventes (salvos, em polaco, ocaleni ) paira uma consciencia pesada. Os poetas do
pos-guerra, descritos como lhos da Europa, sao nao so herdeiros de
catedrais g
oticas e sinagogas (. . . ) de Descartes e Espinosa, da palavra
19
¾honra¿ , mas sao sobretudo legatarios do holocausto e da degradacao
dos valores humanos e espirituais.
Se Milosz, Herbert e R
ozewicz experimentam a sobrevivencia com
sentimentos de culpa, ja Szymborska20 nao aventura juzos de valor e
aceita a vida como uma dadiva do acaso, retirando ao homem o peso da
responsabilidade moral:
Salvaste-te porque foste o primeiro.
Salvaste-te porque foste o u
ltimo.
Porque sozinho. Porque acompanhado.
Porque a direita. Porque a esquerda.
Porque chovia. Porque fazia sombra.

Esta perspetiva, desprovida de juzos de valor moral, permite a
Szymborska enveredar por um caminho poetico diferente dos restantes poetas, que investem mais na poesia do testemunho e do ajuste de
18
19
20

163.

Milosz, op. cit., 1988, pp. 112-116.
Milosz, op. cit., 1988, p. 113.
Wislawa Szymborska, Wiersze wybrane, Krak
ow, Wydawnictwo A5, 2010, p.
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contas com o homem, a guerra e a historia, enquanto a poetisa prefere
dedicar-se a aspetos da vida do pos-guerra.

4. O testemunho
Na biograa de Milosz, Andrzej Zawada21 cita uma conferencia proferida pelo poeta, na qual exp
oe alguns dos fatores que possibilitaram o
holocausto: A primeira acusacao a fazer a cultura (. . . ) e a conservacao
de uma rede de signicados e smbolos como fachadas, atras das quais
se cozinhou o genocdio. Por isso, a redencao dos poetas sobreviventes
passa por escrever uma poesia salvadora, tal como o exorta Milosz22 :
O que e a poesia, que n
ao salva
Nacoes nem pessoas?

Em Tratado Poetico, escrito em 1956, Milosz23 exige nao s
o uma nova
diccao para a poesia como tambem uma nova missao em que a estetica
ceda lugar a missao etica do testemunho e a missao social da literatura.
Trata-se aqui da revisitac
ao do conceito de uma literatura empenhada,
na qual a poesia e fundamental na sobrevivencia e na armacao de
uma nacao. Por se terem salvado, os poetas estao em dvida para com
os mortos e a salvacao obriga-os a nao deixar cair no esquecimento os
acontecimentos.
Milosz da testemunho da destruicao de Varsovia e do gueto, sendo os
seus poemas mais conhecidos Em Vars
ovia e Um pobre cristao olha para
24
o gueto. Mas o poeta , tambem versa sobre a devastacao 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 pases e a perdic
ao de nac
oes.
*
E a salvacao s
o est
a em ti.
21
22
23
24

Andrzej Zawada, Milosz, Wroclaw, Wydawnictwo Dolnoslaskie, 1998, p. 81.
Milosz, op. cit., 1988, p. 37.
Milosz, op. cit., 1988, pp. 205-242.
Milosz, op. cit., 1988, p. 58 e p. 89.
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Dar testemunho e a missao mais premente do poeta do imediato pos-guerra. Rozewicz e sem d
uvida o poeta que mais consolidou a poesia
do testemunho, na qual o verbo ver (widziec ) tem um papel de relevo
na concretizacao da poesia do depoimento, tal como se depreende do
poema, Salvo 25 :
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, Rozewicz26 nao
so confessa mea culpa individual e coletiva, como expressa a derrota
do homem do pos-guerra, manifesta na desconanca relativamente a
essencia do ser humano, a ordem do mundo, a existencia 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 ceu nem a rosa
o p
assaro o ninho a arvore
s
ao Francisco
Aquiles e Heitor.

Tanto Rozewicz como Herbert fomentam o tema recorrente da deformacao humana como consequencia da guerra. Herbert considera que
25
26

R
ozewicz, op. cit., 1988a, p. 21.
R
ozewicz, op. cit., 1988a, p. 10.
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os sobreviventes estao marcados por uma deformidade (napietnowani
kalectwem ) enquanto Rozewicz emprega a nocao de deformado (okaleczony ) para se autocaracterizar.
Estes poemas ilustram a missao da poesia de Rozewicz  dar testemunho, abalar o leitor moralmente, evidenciar a tragedia do homem do
pos-guerra, protestar contra o mal e a indiferenca porque a salvacao n
ao
e apenas sobrevivencia, mas signica ainda o dever moral de confessar
a culpa.
Herbert dedica um conjunto de poemas a testemunhos da guerra e
da salvacao porque, tal como relata no poema, Relat
orio de uma cidade
sob cerco, lhe foi atribudo por graca o papel menor do cronista 27 . E,
na qualidade de cronista, relata o que testemunhou num poema, cujo
ttulo fala por si, O que vi 28 :
Vi profetas a puxar as barbas posticas
vi impostores a entrar para a seita dos agelantes
criminosos disfarcados com pele de cordeiro (. . . )
vi vi
vi um homem sendo torturado (. . . )
vi toda a nudez
toda a humilhac
ao.

Outro testemunho importante pode ser lido no poema, Chuva 29 , 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
28
29

Herbert, op. cit., 1998, p. 521.
Herbert, op. cit., 1998, p. 437.
Herbert, op. cit., 1998, pp. 116-117.
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Como se depreende, o testemunho nao incide apenas sobre factos
vistos e observados, mas versa tambem sobre o estado de esprito dos
sobreviventes e sobre a sua devastacao psicologica e moral.
Comparando os quatro poetas, constata-se que Szymborska e quem
dedica menos poemas a guerra, nao porque nao vivencie o problema,
mas porque considera que nao seria capaz de escrever poemas tao expressivos como os de Milosz, Herbert e Rozewicz30 . No entanto, a experiencia traumatica da guerra e o alicerce do seu edifcio poetico. Ainda
assim, destacam-se dois poemas que d
ao testemunho direto da guerra:
Ainda 31 , que descreve o transporte dos judeus para Auschwitz, e Campo
da fome de Jaslo 32 que tenta contabilizar o n
umero de mortos no campo
de concentrac
ao de Jaslo. 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: nao sei.
A hist
oria arredonda os esqueletos ao zero.

A poesia do testemunho, fazendo uso particular do verbo ver, aproxima-se formalmente dos depoimentos prestados em tribunal33 . Pretende nao so acusar como reconhecer a culpa; nao deixar cair no esquecimento as atrocidades, mas tambem aprender a viver com elas na
memoria e na consciencia.

5. A missao
 na poesia de Rozewicz que o trauma da guerra esta presente mais
E
ami
ude, nao so nos poemas do imediato p
os-guerra mas tambem ao
longo da sua obra poetica e dramat
urgica34 . O poeta transmite o drama
30

Anna Bikont e Joanna Szczesna, Pamiatkowe rupiecie, przyjaciele i sny, Warszawa, Pruszy
nski I S-ka, 1997, p. 83.
31
Szymborska, op. cit., 2010, p. 47.
32
Szymborska, op. cit., 2010, pp. 80-81.
33
Balcerzan, op. cit., 1984, p. 79.
34
Maciag, op. cit., 1974, p. 233.
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da desumanidade, descreve a desilus
ao e a descrenca nos valores morais
e religiosos. No poema, Lamento, Rozewicz35 versa sobre o drama do
homem do pos-guerra, estropiado e deserdado, que perdeu a sua propria
humanidade e a fe nos princpios cristaos:
N
ao acredito na transformac
ao da agua em vinho
n
ao acredito no perdao dos pecados
n
ao acredito na ressurreic
ao do corpo.

Rozewicz preocupou-se mais com a transmissao do conte
udo do que
com a forma, dando primazia ao mundo representado em detrimento
da representacao. Por isso, cou conhecido como o poeta da garganta
apertada. O pr
oprio poeta avalia assim a sua obra no ensaio intitulado
36
As fontes :
Para mim a criac
ao poetica era ac
ao, n
ao era escrever belos poemas. N
ao era escrever versos, mas factos. (. . . ) Por isso, (. . . )
nunca me interessaram as chamadas escolas poeticas nem as suas
feiras e regateios sobre versicac
ao e met
afora. . . (. . . ) N
ao quer
isto dizer que, entre as minhas composic
oes, nao haja poemas que
proporcionem ao recetor vivencias esteticas.

Szymborska37 avalia o importantssimo papel da poesia de Rozewicz
do seguinte modo:
N
ao consigo sequer imaginar como seria a poesia polaca do p
os-guerra sem os poemas de Tadeusz R
ozewicz. Todos n
os camos a
dever-lhe algo, embora nem todos sejamos capazes de o reconhecer.

Por seu lado, em dialogo intertextual com Herbert sobre o poeta que
se remete ao silencio, Milosz38 dedica a R
ozewicz um poema intitulado
A Tadeusz Rozewicz, poeta, no qual arma:
35
36

146.

R
ozewicz, op. cit., 1988a, p. 9.
Tadeusz R
ozewicz, Do zr
odel in Proza 3. Utwory zebrane, Wroclaw, 2004, p.

37

In <http://www.sfora.pl/polska/Zmarl-Tadeusz-Rozewicz-Slynny-poeta-mial93-lata-a67037>, consultado a 24-04-2014.
38
Milosz, op. cit., 1988, p. 153.
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Feliz e a nac
ao que tem um poeta
e na adversidade n
ao se remete ao silencio.

Stanislaw Grochowiak refere-se a Rozewicz em termos ainda mais
elogiosos: Depois da guerra a Polonia foi atravessada por um cometa
de poesia. A cabeca era R
ozewicz; os restantes eram a cauda 39 . Roze40
wicz , qual Fenix, 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 proprio,
construindo a vida
as pessoas os animais as paisagens

Por tudo isto, os defensores da obra de Rozewicz consideram que
tambem ele teria merecido o premio Nobel.
Por seu lado, Herbert, que tambem conta com um grande n
umero
de apoiantes desiludidos porque o poeta nao recebeu o premio Nobel,
e para Milosz41 o poeta mais ecaz na expressao da experiencia das
u
ltimas decadas: o poeta da ironia historica porque alcanca uma especie
de equilbrio ao dotar os padroes civilizacionais com signicados, em vez
de exibir todos os seus horrores.
O equilbrio, de que fala Milosz, e sem d
uvida obtido atraves de
uma estrategia lrica que Herbert emprega desde a publicacao do primeiro volume de poesia. Trata-se do recurso a motivos e guras tanto
da antiguidade cl
assica como da Bblia e do Cristianismo para se referir a realidade contemporanea, comparar a sua experiencia da guerra
com a dos outros e apurar a responsabilidade pelo estado da consciencia
humana. Revisitando o passado, o poeta fala do presente e demonstra
que a historia se repete, que os mitos encerram verdades e sabedoria,
enquanto as guras historicas sao paradigmaticas. Perguntamos entao:
39

In <http://weekend.pb.pl/3654967,46736,tadeusz-rozewicz-nie-zyje>, consultado a 28-04-2014
40
R
ozewicz, op. cit., 1988a, p. 404.
41
Czeslaw Milosz, Post-War Polish Poetry, London, Penguin Books, 1970, p. 97.
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que lic
ao tira Herbert da Hist
oria? Que o homem nao aprende as licoes
da Historia. A destruic
ao de Troia e equiparavel a de Constantinopla e
a de Varsovia. Se o trofeu de guerra de Teseu e a cabeca do Minotauro,
a dos Turcos e a de Constantino Dragas e a de Hitler a dos Judeus.
A historia da humanidade e portanto um crculo vicioso, onde o mal
reaparece ciclicamente. Rafal Siemko42 , que era amigo do poeta, relata
que
Herbert concebia a poesia como uma obrigac
ao perante os outros.
(. . . ). Esta obrigac
ao era tanto um princpio formal como um ideal
de delidade e honra (. . . ) [por isso,] na sua obra surge o postulado
da reconstruc
ao de um sistema etico, no qual se estabeleca de
uma vez por todas a fronteira intransponvel entre o bem e o mal,
no qual nao haja lugar para zonas cinzentas intermedias entre
estes dois valores extremos. Herbert postula ainda a rejeic
ao do
relativismo moral.

Consciente da traicao dos valores humanos e cristaos, empenhado na
reconstrucao de um sistema etico consistente, Herbert acabou por car
conhecido como poeta moralista43 .
Por seu lado, Milosz, que inicialmente preconizou uma poesia simples de salvacao, rapidamente se embrenhou numa poesia intelectual de
exame de consciencia e ajuste de contas com o homem e a sua historia.
Faz uma an
alise da cultura europeia e das particularidades que possibilitaram a expansao das ideologias totalit
arias, o nazismo e o comunismo.
E fe-lo em varios generos liter
arios: poesia, prosa e ensaio, o que lhe
valeu o premio Nobel com a seguinte justicac
ao: por ter expressado
com uma clarividencia descomprometida a condicao humana exposta a
um mundo onde grassam graves conitos 44 . Milosz pratica uma poesia que abarca aspetos eticos e esteticos, historicos e polticos, pagaos
e religiosos. A sua obra agura-se como um dialogo permanente com a
42

In <http://www.noircafe.pl/zbigniew-herbert-ksiaze-poetow/>, consultado a
17-04-2014.
43
Ryszard Matuszewski, Polska Literatura Wsp
olczesna, Warszawa, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1982, p. 277.
44
In <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/genres.html>, consultado a 10-5-2014.
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consciencia coletiva e a sua voz surge em diferentes registos: lrico, narrativo, confessional, acusatorio, sarcastico, ironico e parabolico. Pela sua
polivalencia tem
atica e versatilidade formal e por ter traduzido a poesia
de Rozewicz, Herbert e Szymborska para ingles, mereceu sem d
uvida o
premio Nobel.
Contrariamente a R
ozewicz, Herbert e Milosz, Szymborska n
ao ajustou contas com a historia e os homens; aceitou a contingencia de ser
sobrevivente de uma guerra e herdeira de Auschwitz. Tambem n
ao aventurou juzos de valor, tomando a vida e a sobrevivencia como uma
dadiva do acaso e retirando ao homem o peso da responsabilidade moral. Tambem nao procurou dar resposta a origem do mal, nem insistiu
na sua explicacao hist
orica ou losoca, 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 criacao
do seu universo poetico, no qual, como diz: invento o mundo, segunda
edicao, / segunda edicao corrigida 46 . No mundo, que constroi e representa, Szymborska47 declara a sua solidariedade para com a condicao
humana: s
o erra quem est
a vivo. Desta compreensao condescendente
nasce uma poesia cetica, mas bem-humorada. A visao do mundo na
poesia de Szymborska constroi-se, tal como reza a declaracao da Academia Real Sueca48 , com uma precisao ironica, que permite ao contexto
biologico e historico manifestar-se em fragmentos da realidade humana.
Ciente da impossibilidade de construir uma vis
ao do mundo segura e denitiva, a poetisa apresenta vis
oes fragmentadas de um mundo, em cuja
estrutura, complexa e contradit
oria, se reetem tanto a crise de legitimacao pr
opria da epoca como os conitos interiores que dividem o homem. Em dialogo intertextual com Rozewicz, Szymborska49 contrapoe
as suas razoes sob a forma de paradoxos:
Acredito na carreira destrocada,
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 desperdicado.
Acredito no segredo levado para a cova.

Apesar da descrenca e do ceticismo, herdados da experiencia da guerra, a poesia de Szymborska evita imagens tragicas da vida, preferindo
versar sobre pedacinhos de mundo aparentemente insignicantes: uma
menina a coser um botao, um escaravelho morto na estrada, uma ida a
um funeral, uma fotograa, uma pedra. Este e o modo como a poesia
de Szymborska lida com as experiencias negativas: o trauma da guerra,
a contingencia de viver num pas comunista, a crise existencial da segunda metade do seculo XX e ainda as antinomias inerentes a condicao
humana. Por isso, guras de contradicao percorrem a sua obra poetica
em busca de um meio-termo: Nao faltam esplendores a este horroroso
mundo 50 e Fascnio e desespero / s
ao os meus sinais particulares 51 .
Entre horrores e esplendores, Allegro ma non troppo 52 e a atitude
existencial preconizada por Szymborska, e tambem a convencao poetica
possvel 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 possvel depois de Auschwitz: uma literatura sem
ilusoes 54 .
Milosz, R
ozewicz e Herbert s
ao considerados poetas moralistas ou
moralizantes porque as questoes eticas sao expostas explicitamente nas
suas obras. Szymborska, pelo contrario, pode ser considerada uma poetisa ironica ou ironizante porque se distancia dos acontecimentos traumaticos para construir a poesia daqueles que foram expulsos do paraso
e j
a so podem viver allegro ma non troppo.
50

Szymborska, op. cit., 2010, p. 291.
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 Gierymski que criou uma arte sem a ajuda de ilus
oes e que este genero n
ao e o u
nico,
mas se pensarmos bem e talvez o mais difcil de cultivar, citado por: <http://www
.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_szymborska_wislawa>, consultado a 10-5-2014.
51
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Comparativamente e citando Lam55 , dir-se-a que Milosz recebeu
o Premio Nobel pela derrota ao demonstrar que o homem, sujeito a
pressoes ideologicas e ao medo, e incapaz de defender os seus valores
e acaba por ceder, pactuando com o mal. Infelizmente, os recentes genocdios da antiga Jugoslavia e na Sria dao razao ao poeta. Em contrapartida, Szymborska recebeu o premio pela vitoria porque, apesar
de reconhecer que o homem vive num mundo horroroso, nao deixou de
cantar os encantos, pelos quais vale a pena viver.

6. Conclus
oes
Milosz, Rozewicz, Herbert e Szymborska sentiram que a guerra e
o holocausto nao podiam ser descritos nos moldes das antigas formas
literarias e que a poesia do pos-guerra teria de recriar este genero literario, comecando por submeter a estetica a etica. Constatamos nos
exemplos selecionados a recorrencia dos conte
udos, o dialogo intertextual, 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 lnguas e certamente serao sempre retradu
zidos, entre outras, por duas razoes: etica e estetica. Etica
porque a problematica sobre a qual versam e universal  a atuac
ao do ser humano
em circunstancias adversas; estetica, porque as novas formas poeticas
criadas s
ao amigas do leitor e do tradutor, tal como Milosz o resumiu
em Ars Poetica 56 :
uma forma mais ampla,
que n
ao e nem poesia nem prosa em demasia
e permite a compreens
ao, sem expor ninguem,
nem autor nem leitor, a grandes tormentos.

A atribuic
ao de dois premios Nobel a poesia polaca num perodo
de dezasseis anos e as candidaturas renovadas de Rozewicz e Herbert
sao o reconhecimento da criatividade e da originalidade de uma nac
ao
55
Andrzej Lam, Lupus in fabula, Krakow, Wydawnictwo Literackie, 1988, pp.
360-368.
56
Milosz, op. cit., 1988, p. 337.
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que nao precisou de importar modelos literarios para se impor na poesia
europeia, cumprindo exemplarmente a missao do poeta do p
os-guerra
que era, precisamente, escrever poesia depois de Auschwitz.
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