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pensador e filósofo que, entre nós, e antes de mais ninguém, 
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PRÓLOGO

Natureza, Razão e Mistério — Para uma Leitura Compa-
rada de Sampaio (Bruno) intenta criar condições para uma visão
global e integrada de um conjunto de estudos escritos ao longo dos
últimos anos de forma relativamente articulada.

Escritos na sua maior parte após o estudo monográfico «O Mal
no pensamento de Sampaio (Bruno), uma filosofia da razão e do mis-
tério», tais estudos, para além de intentarem contribuir para um conhe-
cimento mais profundo e alargado sobretudo do pensamento português
moderno-contemporâneo, também visam contribuir, quer para uma
certa complementação e/ou explicitação de alguns aspectos que não
puderam ter um justo tratamento no mencionado estudo monográfico,
quer para um melhor conhecimento da relação que se pode ter veri-
ficado entre a obra e o pensamento de Sampaio (Bruno) e o conjunto
dos principais autores do seu tempo e das décadas seguintes.

Deste modo, Natureza, Razão e Mistério, a par de se fazer eco
duma perspectiva comparada do estudo do pensamento português,
tanto logrará pôr em contacto com autores como o Padre António
Vieira, Amorim Viana, Guerra Junqueiro, Sampaio (Bruno), Raul
Brandão, Basílio Teles, Leonardo Coimbra, José Marinho, Álvaro
Ribeiro, Delfim Santos, António Braz Teixeira e Pinharanda Gomes...,
como possibilitará aceder ao conhecimento da perspectiva que tais
autores consagram sobre questões como a ideia de Deus, a concepção
da religião, o problema do Mal, o conflito da razão científica e da razão
religioso-teológica, o positivismo, o materialismo e o racionalismo, a
«questão religiosa», o sebastianismo português e a missão divina de
Portugal, o messianismo e o progresso, a monarquia e a república, a
«filosofia portuguesa» e a filosofia portuguesa...
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Ao mesmo tempo, no âmbito de uma aparente heterogeneidade de
autores e de temáticas, Natureza, Razão e Mistério, recorrendo com
frequência à análise comparada, não se dispensará de fazer emergir
Sampaio (Bruno), quer como referencial de pensamento dos autores do
seu tempo e décadas seguintes, quer como pensador e filósofo que, entre
nós, e antes de mais ninguém, demonstrou ser capaz de afirmar o Mal
como mistério absoluto, de superar o conflito iluminista da razão e da
religião, de conceber a filosofia segundo parâmetros de universalidade
e de situação...

Por isso, Natureza, Razão e Mistério propõe-se consistir numa
obra que consagra a abordagem de temáticas que, configurando hete-
rogeneidade de conteúdos, têm entre si uma relação de fundamental
complementaridade e mesmo coerência. A atestá-lo, aí está a estrutura
temática em que, sem dificuldade, se entendeu agrupar os estudos em
consideração:

Sampaio (Bruno) ou o Mal como mistério;
Sampaio (Bruno) ou a superação da razão iluminista;
Sampaio (Bruno) ou a afirmação do universalismo situado.

Finalmente, no termo do seu prólogo, fazemos questão de anotar
que Natureza, Razão e Mistério, nas suas limitações e nos seus
méritos, quer aparecer como mais um acto da homenagem que o Por-
tugal «mental» entendeu prestar a Sampaio (Bruno) nos 150 anos do
seu nascimento (1857-2007).

Porto, 20 de Fevereiro de 2009.



SECÇÃO PRIMEIRA

SAMPAIO (BRUNO)
OU O MAL COMO MISTÉRIO
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CAPÍTULO I

O MAL NO PENSAMENTO FILOSÓFICO
DO OCIDENTE *

A história revela que a problemática do Mal tem na huma-
nidade o estatuto de questão perene. O carácter radical, uni-
versal e abissal com que sempre se manifestou ao homem fez
dele, desde sempre, o maior sem-sentido da sua existência e o
maior obstáculo à afirmação de Deus. Mas, não obstante a sua
absurdidade, a história demonstra que a humanidade nunca se
rendeu à sua inexorabilidade, como nunca desistiu de o explicar
e resolver. Demonstram-no as civilizações, as religiões, as
teogonias, a arte... e sobretudo o pensamento, que, no discurso
racional ou no discurso mítico, na filosofia ou na teologia, nas
ciências humanas ou na hermenêutica, fez dele objecto per-
manente da sua pesquisa.

Porém, no âmbito da abordagem filosófica que nos ocupa,
não se poderá omitir a alusão ao carácter evolutivo da con-
cepção do Mal. E, sem que neste ponto se possa ignorar, como

* Este texto corresponde dominantemente ao que foi publicado na
Revista Portuguesa de Filosofia, t. LVI, Janeiro/Junho de 2000, sob o título
«O Mal no pensamento ocidental: das concepções às constâncias do pro-
blema», e que serviu de suporte à lição pública do autor, no dia 8 de
Novembro de 1999, na Faculdade de Filosofia de Braga (UCP), como
requisito para a sua admissão ao processo de doutoramento em Filosofia.
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dominantes e polares, as duas grandes reformulações verificadas
ao longo dos séculos, a do Mal moral e a do Mal metafísico, é
no entanto essencial referir a tal propósito as duas especiais
mutações da tradição ocidental, a do cristianismo e a da moder-
nidade, em que o primeiro, possuindo uma antropologia de
dignidade e de liberdade do homem, determinou o enrai-
zamento da concepção antropológica do Mal, enquanto a moder-
nidade, baseando-se numa cultura da razão e numa filosofia de
perspectiva místico-platónica, provocou a viragem do pensa-
mento do Mal a uma perspectiva metafísica. E, se a este propó-
sito não se pode deixar de referir que os principais protagonistas
desses entendimentos foram Santo Agostinho e São Tomás em
relação ao Mal moral, e Schelling em relação ao Mal metafísico,
de modo semelhante se pode afirmar que Leibniz e Kant foram
os grandes artífices da transição de uma perspectiva para outra.
Porém, em face de toda esta evolução, ter-se-á de anotar que o
Mal deixou de ser olhado como uma normal questão filosófica,
para passar a ser assumido como «problema do mal», como
«enigma» 1, e logo de seguida como «problema de Deus» e
causa fundamental do ateísmo moderno 2.

E, se este foi o entendimento e a evolução do problema do
Mal a nível global do pensamento filosófico no Ocidente, em
Portugal como foi ele entretanto perspectivado? Sumariamente,
poder-se-á dizer que sempre hegemonizou na cultura portu-
guesa o seu entendimento segundo uma perspectiva antro-
pológica, mas com variações importantes. Por isso, a história da
cultura portuguesa demonstra que o Mal, não obstante a domi-
nância da perspectiva antropológica, nunca deixou de ser pen-
sado entre nós, e na Península Ibérica, desde tempos remotos,
sob a peculiar influência do priscilianismo gnóstico 3. Mas, para

1 Cf. A. Braz Teixeira, Deus, o Mal e a Saudade, Lisboa, Fundação
Lusíada, 1993, 62; 75.

2 Cf. Cl. Tresmontant, Introduction à la Théologie Chrétienne, Paris,
Éditions du Seuil, 1974, 679-680.

3 Cf. Braz Teixeira, Deus, 61; J. Pinharanda Gomes, Priscilianismo in
Dicionário de Filosofia Portuguesa, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1987,
187-189.
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além disso, nos tempos modernos, sobretudo a partir da se-
gunda metade do século XIX, o pensamento português do Mal
também passou a denunciar uma concepção de natureza mís-
tico-metafísica, então muito em voga no meio místico-esotérico
europeu. Assim, a partir desta altura, a perspectiva místico-
-metafísica do Mal passará a hegemonizar ou a influenciar
significativamente o pensamento filosófico português, muito de-
signadamente a nível dos seus grandes representantes. Eviden-
ciam-no sobretudo Guerra Junqueiro, Sampaio (Bruno), Leo-
nardo Coimbra, Pascoaes, Basílio Teles, Raul Brandão, Fernando
Pessoa... Mas, de todos, Sampaio (Bruno) será o campeão da
nova concepção, assumindo o Mal como metafísico e con-
cebendo-o como fundamento da metafísica, da religião e da
mundividência...

O cristianismo e a concepção antropológica do Mal

O advento do cristianismo provocou uma verdadeira mu-
tação no pensamento em geral e no do Mal em particular. Con-
sistindo numa revelação acerca de Deus e do homem, da
existência e do mundo, do cristianismo decorreu obviamente
uma nova antropologia. Nesta, sobretudo pelo que concerne à
problemática do Mal, interessará relevar de uma forma par-
ticular a bondade absoluta de Deus e da criação, a dignidade
do homem como ser racional, livre e participante na natureza
divina, e, finalmente, a redenção do Mal e do pecado mediante
a cooperação livre e responsável do homem.

Com estes pressupostos filosófico-teológicos, o cristianismo
dispunha das condições necessárias para poder constituir uma
interpelação frontal ao mundo circundante, sobretudo em rela-
ção ao judaísmo e à gnose, concretamente no que se refere à
questão do Mal.

Já muito anteriormente ao cristianismo, sobretudo com o
livro de Job, o judaísmo havia iniciado um processo de in-
terrogação religioso-experiencial acerca do sentido e da natureza
do Mal. De facto, o problema do Mal é no livro de Job objecto
de um tal questionamento que, não obstante a diversidade das
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suas interpretações 4, bem se poderá dizer que com ele ficou
para sempre posto o problema da natureza moral e metafísica
do Mal. Como diz P. Ricoeur, desde o momento em que Job
conheceu o escândalo de poder acumular em si o «grau zero da
culpabilidade» com o «extremo do sofrimento», nunca mais foi
possível sustentar que o Mal tinha a sua explicação apenas no
âmbito da justiça retributiva temporal (tese defendida pelo
judaísmo oficial), tal como, desde que Job ousou interrogar Deus
sobre «como é possível que um homem inteiramente justo seja
tão totalmente sofredor», também nunca mais foi possível
contornar a assunção do sofrimento como um enigma 5. Numa
palavra, com P. Ricoeur é de interpretar que, desde que Job
devolveu a acusação da responsabilidade do Mal «contra o Deus
ético da acusação», não só nunca mais foi possível fazer caber
a justificação do «mal inocente» na concepção ética tradicional
do judaísmo, como nunca mais foi possível evitar a necessidade
da justificação de Deus e do nascimento da teodiceia 6.

No entanto, será sobretudo com o advento do cristianismo,
e designadamente com Santo Agostinho e São Tomás de Aqui-
no, que a cultura ocidental virá a dispor, própria e rigoro-
samente, de uma síntese filosófico-teológica acerca do Mal, a

4 Pelo particular alcance que consubstanciam, referenciam-se espe-
cialmente as interpretações de Gustavo Gutiérrez e de René Girard. O pri-
meiro, porque interpreta o livro essencialmente como uma interrogação
acerca da questão de «como é possível falar de Deus» num contexto de
«mal inocente» (cf. G. Gutiérrez, Hablar de Diós desde el Sufrimiento del
Inocente, Salamanca, Ediciones Sigueme, 1986, 19-20; 24-25; 35-39; 54-55;
150-165). O segundo, porque, considerando que o livro não trata nem do
mal moral, nem do mal metafísico, sustenta que aquilo de que o livro se
ocupa consiste no problema do reconhecimento da equivalência da
violência e do sagrado, por força do que Job, explorador do povo, deve
ser submetido à morte (cf. R. Girard, La Route Antique des Hommes Pervers,
Paris, Grasset, 1985, 11-13; 21-22; 30-31; 35-45; 48-49; 186; 203-207; 225-229;
238-243).

5 Cf. P. Ricoeur, Philosophie de la Volonté, 2, Finitude et Culpabilité,
Paris, Aubier, 1988, 441-459.

6 Cf. ibidem, 449.
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qual, para além de corresponder a um notável progresso da
revelação, também passou a consubstanciar uma visão alter-
nativa ao maniqueísmo. Graças à mundividência cristã de que
puderam dispor, Santo Agostinho e São Tomás conceberam o
Mal do mundo como uma realidade antropológico-moral e a sua
concepção manteve-se na tradição ocidental praticamente até
Leibniz. E, mesmo depois de Leibniz e do pensamento moderno
subsequente, ela não deixou de constituir na cultura ocidental
a visão dominante.

Assim, em virtude do pensamento de Santo Agostinho e de
São Tomás, o Mal passou a ser concebido como uma realidade
antropológico-moral, consistindo numa privatio boni, decorrente
da opção humana e da permissão de Deus. E o argumento que,
por sua vez, invocam para a justificação desta permissão divina
é o do contributo do Mal para a potenciação do bem e da beleza
no mundo.

Perspectivando à existência do Mal uma finalidade positiva,
quer Santo Agostinho, quer São Tomás, consideram que ele
existe por causa do bem, de um maior bem. De resto, segundo
o bispo de Hipona, é tão imperioso reconhecer a realidade do
Mal como a previsão da sua existência por parte de Deus, de
sorte que em boa verdade não se poderá deixar de presumir que
Deus, ao criar o mundo e o homem, tenha criado também as
condições para a transformação do Mal em bem. No seu
entender, tal como a «oposição dos contrários no discurso»
contribui para a beleza do estilo, do mesmo modo, «por uma
semelhante oposição», o Mal «põe em relevo a beleza do
Mundo» 7. Assim, também São Tomás de Aquino, pois defende
a existência do Mal em nome de um universo diversificado e
variado nos seres, na bondade e na perfeição. Para ele, o Mal
contribui para um maior bem e para uma maior beleza no
universo, de maneira que muitos bens nem sequer existiriam,
se Deus não permitisse a sua existência 8.

7 Cf. Saint Augustin, Les Confessions (traduction, préface et notes par
Joseph Trabuco), Paris, Garnier-Flammarion, 1964, livro XI, 18.

8 Cf. S. Tomás de Aquino, Suma de Teología (edición dirigida por los
regentes de estudios de las provincias dominicanas en España. Presen-
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Mas as afinidades não dispensam a consideração das espe-
cificidades do pensamento dos dois grandes filósofos-teólogos,
sobretudo em relação à natureza e causalidade do Mal.

Tendo defendido, antes da adesão ao cristianismo, os
pressupostos filosófico-religiosos do maniqueísmo quanto aos
princípios do Bem e do Mal e quanto à maldade da matéria,
Santo Agostinho, graças à antropologia filosófico-teológica que
conheceu no cristianismo, passou a sustentar que, em absoluto,
o Mal não pode existir, nem em relação a Deus, nem em relação
às criaturas, por não ser uma substância, mas uma privatio boni
devida à perversidade da vontade, «que se desvia da soberana
substância, para se lançar nas coisas baixas» 9.

Retomando mais tarde estas questões a partir do pecado
dos anjos — acerca do qual afirma que «a causa da desgraça dos
anjos maus» esteve «precisamente no facto de se terem desviado
d’Aquele que no mais elevado grau é, para se voltarem para si
próprios que não possuem o ser em grau supremo» 10, tendo
ficado tal «desgraça» a dever-se à «vontade má» dos anjos 11 —,
o bispo de Hipona virá a afirmar em relação ao Mal em geral
que ele «não é uma natureza», uma «substância», mas uma
«perda do bem», uma «privação da substância», um «não ser» 12,
cuja causalidade e origem radica na «vontade má» 13.

Explicitando o seu entendimento sobre a «vontade má»,
que «abandona o superior e se volta para o inferior», Santo
Agostinho considera que ela é «má», «não porque o objecto para
o qual se volta seja um mal» — «não é, portanto, o objecto
inferior que torna a vontade má» —, mas porque ela «deseja esse

tación por Damian Byrne, O. P.), Madrid, BAC, 1988, I, Parte I, q. 47, a. 2;
q. 48, a. 2.

9 Cf. Saint Augustin, Les Confessions, livro III, 7; livro VII, 16.
10 Cf. idem, A Cidade de Deus (tradução, prefácio, nota biográfica e

transcrições de J. Dias Pereira), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1993, vol. 2, livro XII, 6.

11 Cf. ibidem.
12 Cf. ibidem, livro XI, 9; livro XII, 2; livro XII, 6.
13 Cf. ibidem, livro XII, 6.
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objecto inferior de forma desordenada e depravada», de tal
maneira que o que «constitui uma perversão» é o facto de ela
se voltar para um objecto inferior 14. Por isso, para o bispo de
Hipona, não faz sentido procurar uma «causa eficiente da
vontade má», porque «essa causa não é eficiente, mas defi-
ciente», não é «uma eficiência mas uma deficiência», concluindo
deste modo que a origem do Mal consiste em o homem, pela
sua «vontade má», escolher «o que menos é» em vez do que
«seria mais» 15, em ele optar pelas «coisas baixas» em detrimento
do bem supremo.

E a perenidade do pensamento augustiniano do Mal foi tal
que, a bem dizer, só no século XIII, quando foi recepcionado por
São Tomás, veio a ser objecto de reformulação e aperfeiçoa-
mento, e ainda neste caso sem ruptura com o passado.

Concebendo também o Mal como uma privatio boni e como
uma obra da liberdade humana, o Aquinatense tem o grande
mérito de sediar a explicação do Mal no âmbito da radicalidade
ontológica. Fazendo-o consistir também numa privatio boni, ele
concebe-o à luz da identidade do ser e do bem e define-o por
oposição ao ser e ao bem, como uma «privação de ser» que
compete a um sujeito bom. Por isso, o Mal não é para ele uma
«posse de ser», porque, como «privação de ser», ele é privação
de um ser que devia existir no sujeito como algo de devido. Por
conseguinte, para o Aquinatense, o Mal não é uma ausência de
ser no sentido da «negação de ser», ou mesmo da potência de
ser, mas uma ausência de ser devido, portanto um debitum
naturae. De forma semelhante, porque o ser e o bem são
idênticos, São Tomás concebe o Mal como uma ausência de bem
devido ao ser bom, portanto como uma privatio boni debiti 16. Em
suma, recusando que o Mal seja uma «posse de ser», uma
«negação de ser», ou mesmo uma potência de ser, São Tomás

14 Cf. ibidem.
15 Cf. ibidem.
16 Cf. São Tomás, Suma, I, Parte I, q. 48, a. 2 e a. 3; q. 49, a. 3; A. Ser-

tillanges, Le Problème du Mal, Paris, Éditions Montaigne, 1948, 196.
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concebe-o como uma privatio boni debiti, como algo que é devido
a um sujeito que é realmente e que é bom, o que significa afirmar
que o Mal corresponde na prática à existência de um sujeito
diminuído no ser.

Debruçando-se, por sua vez, sobre a causalidade do Mal,
São Tomás, tal como Santo Agostinho, sustenta que não pode
haver uma causalidade eficiente do Mal, porque «o mal de
nenhum modo tem uma causa, a não ser de maneira acidental».
E, considerando que só deste modo «o bem é a causa do mal»,
o autor afirma que a causa do Mal só pode consistir numa
causalidade deficiente e agente.

Para o autor, o Mal é uma consequência do livre arbítrio
do homem, e por isso, remetendo a existência do Mal para a
vontade humana, ele observa que, relativamente às coisas
relacionadas com a vontade, Deus não é a causa do desvio da
vontade, de que resulta o Mal, porque esse desvio procede e é
devido ao livre arbítrio do homem, o qual, em consequência da
possibilidade de desordenação que lhe é intrínseca, se desvia
para o Mal. E, procurando explicar esta capacidade de desor-
denação da vontade humana, o filósofo-teólogo fundamenta a
possibilidade do desvio no facto de a liberdade humana
pressupor a indiferença para o bem em geral, tornando deste
modo inteligível que Deus, bem supremo e infinito, por aparecer
ao homem como um bem entre outros, possa ser preterido
relativamente a bens finitos 17.

Os tempos modernos e a concepção metafísica do Mal

Nos seus aspectos fundamentais, a síntese augustiniano-
-tomista perdurou até aos tempos modernos, e mesmo até à
nossa contemporaneidade. A sua resistência ao tempo dever-se-á
basicamente ao facto de ela consubstanciar uma antropologia de

17 Cf. São Tomás, Suma, I, Parte I, q. 49, a. 1 e a. 3.
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liberdade e de responsabilidade do homem. No entanto, a
modernidade encarregar-se-ia de evidenciar a incompletude de
uma tal visão. Com efeito, ao não ter assumido em plenitude a
afirmação do concursus divino (Omnipotência de Deus, Provi-
dência, Presciência) na universalidade do ser e do agir humano,
nem as consequências da afirmação da absoluta necessidade de
Deus para a salvação do homem e do mundo, a concepção
tradicional do Mal tinha incorrido gravemente na impossi-
bilidade de explicar o Mal na integralidade da sua realidade,
mormente quanto ao seu carácter transpessoal, estrutural e
necessário.

Porém, o questionamento desencadeado pela modernidade
será obra sobretudo de Leibniz e Kant e serão particularmente
os pressupostos da sua doutrina que, ainda que cada um a seu
modo, mais contribuirão para o abalo do pensamento augus-
tiniano-tomista e para a consequente implementação de uma
concepção paralela e/ou alternativa. De facto, estes filósofos
terão sido com certeza os grandes artífices da transição que se
operou na concepção do Mal, fazendo-o evoluir de uma visão
antropológico-moral para uma de natureza metafísico-divina.
O primeiro, porque, fundando a sua síntese numa metafísica
místico-platónica, pôs abertamente em questão a ontologia
subjacente à visão augustiniano-tomista do Mal; o segundo,
porque, tomando a sério a «inclinação natural do homem para
o mal» e o «mal radical inato», e consagrando uma ética da razão
e da liberdade, criou condições para que uma concepção meta-
física do Mal pudesse configurar-se como a única saída inte-
ligível.

Longe de se poder considerar a concepção leibniziana do
Mal como uma síntese metafisicamente coerente, dever-se-á
olhá-la sobretudo como uma engenhosa construção intelectual,
cujo mérito principal consistirá com certeza em ter dotado o
pensamento tradicional de uma notável solução de compromisso
com o pensamento moderno. É que o que nela efectivamente
pontifica já não são os pressupostos da tradição, mas os da
modernidade. E em boa verdade, apesar de o autor assumir
formalmente o Mal como uma privatio boni e como algo que
decorre de uma causalidade deficiente, em que o desvio da
vontade para o Mal radica no livre arbítrio do homem, de facto
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a sua real posição, por força dos pressupostos místico-platónicos
que assume, não poderá evitar ser considerada como uma
concepção que apela à afirmação metafísica do Mal. De resto,
bastará que, um pouco mais tarde, sobretudo no século XIX, e
designadamente com Schelling, se dê a extrapolação dos seus
referenciais místico-metafísicos para que logo o pensamento se
encontre diante de uma afirmação metafísica do Mal.

Demonstrando portanto um equilíbrio instável, a síntese
leibniziana teve como pretexto directo de formulação a posição
defendida por P. Bayle quanto ao problema da «conformidade
da razão com a fé» 18, sendo que, apesar de começar por sus-
tentar contra ele a tese da conformidade, Leibniz acabará a abrir-
-se às suas perspectivas, e, reconhecendo que o princípio do
melhor não é suficiente para explicar a realidade do Mal, afir-
mará que a total compreensão do Mal terá de ficar para a «outra
vida» 19.

Fazendo da sua vida uma interrogação árdua e sôfrega
acerca da natureza e da origem do Mal, «Si Deus est, unde
malum? si non est, unde bonum?» 20, Leibniz, por um lado, con-
testa a perspectiva do Timeu, em que Platão consagra a matéria
como fundamento do Mal 21, e, por outro, reafirma o pensa-
mento de Santo Agostinho e de São Tomás. No entanto, apesar
desta sua postura, a sua posição consistirá sobretudo em afirmar
que em Deus subsistem dois princípios, o «entendimento» e a
«vontade» — o «entendimento» como princípio do Mal e a
«vontade» como princípio do Bem —, e que a estes dois prin-
cípios se deve acrescentar «um terceiro princípio», o da «potên-
cia», que precede e fundamenta os dois anteriores 22.

18 Cf. G. Leibniz, Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu, la Liberté de
l’Homme et l’Origine du Mal, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, 38-39; 50;
164.

19 Cf. ibidem, 198.
20 Cf. ibidem, 116; 341.
21 Cf. ibidem.
22 Cf. ibidem, 200-201.
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Com esta assunção básica, Leibniz tinha em certa medida
consagrado para sempre a concepção metafísica do Mal. De
resto, conotando com um substractum metafísico-divino o fun-
damento único do Bem e do Mal, o autor afirma que o Mal tem
a sua existência na «potência», no «entendimento divino», na
«região das verdades eternas», na «possibilidade das coisas ou
das formas», nas «formas ou ideias dos possíveis», na «causa
ideal», na «natureza ideal da criatura» 23, acrescentando que a
origem do Mal «deve ser buscada na natureza ideal da cria-
tura, tal como esta natureza está contida nas verdades eternas
que são no entendimento de Deus independentemente da sua
vontade», porque a «raiz [do Mal] se encontra nas formas ou
ideias dos possíveis; porque ela deve ser eterna e a matéria
não o é» 24.

Com esta posição, Leibniz vê-se automaticamente con-
frontado com o terrível problema da originação do Mal no
mundo, sobretudo porque ele continua a defender a tese cristã
da criação. Por isso, como consegue ele explicar a transição do
Mal a partir da ordem metafísica até à efectividade? Afirmando
que «nada do que existe de perfeição e de realidade puramente
positiva nas criaturas e nos seus actos, bons ou maus, é devido
a mais ninguém que não a Deus; mas que a imperfeição do acto
consiste numa privação, e deriva da limitação original das
criaturas» 25.

No entendimento leibniziano, as criaturas devem ter no
mundo real uma existência à imagem da que possuíam no
mundo ideal, e, porque elas têm no «entendimento divino» um
ser ideal limitado e imperfeito, a sua «imperfeição original»
«impõe os limites à acção do Criador» aquando da «introdução
actual das formas na matéria» 26. Por isso, ao serem originadas
na matéria, elas não poderão consistir senão numa natureza
limitada e imperfeita, de todo correspondente ao ser imperfeito

23 Cf. ibidem, 116; 200; 314; 342; 438.
24 Cf. ibidem, 116; 342.
25 Cf. ibidem, 438.
26 Cf. ibidem, 342.
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que as caracterizava no mundo ideal do «entendimento divino»,
tendo nessa medida a sua existência finita que corresponder à
«imperfeição original» que possuíam nas formas ideais e eternas,
isto é, a uma condição de limitação ontológica que determina
que elas, por um lado, não possam nem saibam tudo, e que, por
outro, fiquem submetidas ao condicionalismo ontológico de
usarem mal do livre arbítrio, podendo portanto optar mal e
escolher mesmo deliberadamente o Mal 27.

Com esta forma de explicar o trânsito do Mal metafísico ao
Mal moral, Leibniz procura remeter para o homem a respon-
sabilidade do Mal efectivo. No entanto, sob um ponto de vista
ontológico, ele mais não faz do que fazer derivar do Mal
metafísico o Mal existente no mundo, de tal sorte que em boa
verdade o Mal do mundo não passará de ter uma conotação
metafísica.

Por outro lado, também se reveste de todo interesse a forma
como o autor procura harmonizar a necessidade e a liberdade
que a sua concepção do mal pressupõe. Mas, mais uma vez,
também neste aspecto, ele manifesta não conseguir ultrapassar
a justaposição. Com efeito, sobre este problema, ele declara que,
se «o fundamento do mal é necessário», «a sua produção é
contingente»; se «é necessário que os males sejam possíveis», «é
contingente que os males sejam actuais». Ou seja, ele sustenta
que o Mal precede o homem e a sua liberdade na «região das
verdades eternas» e que ele só passa de potência a acto através
da liberdade humana, afectada pela «imperfeição original» 28.

Porém, se o autor revela um engenho particularmente assi-
nalável pela forma como procura conciliar a causalidade meta-
físico-divina e humana do Mal, não o demonstra menor quando
empreende conciliar o pensamento tradicional e moderno no
tocante à natureza do Mal. Assim, se, neste ponto, Leibniz
reassume a concepção augustiniano-tomista do Mal enquanto
realidade primacialmente antropológico-moral, declarando com

27 Cf. ibidem, 116; 438.
28 Cf. ibidem, 116; 341; 438.
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os escolásticos que a causa do Mal é «deficiente», — porque
o «formal do mal não tem nada de eficiente, porque ele con-
siste na privação [...], isto é naquilo que a causa eficiente não
faz» 29 —, ao mesmo tempo, e paralelamente à posição defen-
dida, ele afirma que Deus concorre para o Mal: «Entretanto,
embora a fonte do mal consista nas formas possíveis, anteriores
aos actos da vontade de Deus, não deixa de ser verdade que
Deus concorre para o mal na execução actual que introduz estas
formas na matéria: o que faz a dificuldade de que se trata
aqui» 30.

Em suma, Leibniz não consegue inocentar Deus do con-
curso do Mal. E, assim sendo, atenta a particular importância
que atribui ao princípio metafísico da razão suficiente, como
justifica ele a implicação de Deus no Mal? De forma muito
breve, bastará referir que Leibniz justifica a natureza e a cau-
salidade metafísica do Mal com base nos princípios metafísicos
do melhor e da vontade consequente. Porque Deus deve querer
sempre o melhor, e consequentemente o melhor mundo possível,
Deus também deve permitir a existência do Mal, pois, de
contrário, não se daria sempre o melhor, nem o melhor mundo seria
possível. Deste modo, Deus quer sempre o melhor por vontade
antecedente e permite o Mal por vontade consequente. Mas, a ser
assim, o Mal existente configura pelo menos uma necessidade
moral ou uma conditio sine qua non no que concerne à prosse-
cução do melhor, de o melhor mundo possível, por parte de
Deus... 31

Em conclusão, sem que Leibniz tenha conseguido equa-
cionar o problema do Mal na base da coerência da necessidade

29 Cf. ibidem, 116; 341; 438. Apesar de afirmar a tese tradicional da
«privação de ser», Leibniz reformula o conteúdo da noção com base no
contributo científico-cosmológico da inércia natural dos corpos de Kepler,
concebendo-a como uma «limitação de receptividade da criatura» (cf.
ibidem, 121-122; 438-439).

30 Cf. ibidem, 342
31 Cf. ibidem, 107-110; 116-119; 122; 205-206; 216; 242-243; 248-249; 254;

256; 315; 364; 370; 429; 432-433; 438.
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metafísica e da liberdade humana e da bondade absoluta de
Deus 32, a sua síntese, ainda que eivada das potencialidades
necessárias para uma concepção moderna do Mal, isto é, para
uma consideração metafísica da causalidade e da origem do
Mal, não deixou de consubstanciar momentaneamente um
importante compromisso entre o pensamento tradicional e o
moderno.

E Kant, de que modo contribuiu para a concepção meta-
física do Mal?

Ao assumir a razão e a liberdade como os pressupostos
absolutos e categóricos da moralidade do ser racional, o pensa-
mento de Kant, pelo menos formalmente, não indicia constituir
um questionamento da visão tradicional do Mal. No entanto,
tem que se dizer que esta posição não dispõe de consistência,
porque, dados os pressupostos ético-filosóficos do pensamento
do autor, assim como a ênfase com que assume a «inclinação
natural do homem para o mal» e o «mal radical inato», a sua
concepção filosófica global não podia deixar de corresponder a
um fundamental questionamento do Mal tomado em sentido
antropológico-moral.

Em verdade, o Mal tem que ser equacionado em Kant a
partir da sua concepção da ética, a qual de resto ele concebe
como uma ciência constitutivamente racional, em que a razão e
a liberdade constituem o fundamento incondicionado, categórico
e absoluto da moralidade. Nesta medida, o Mal tem que con-
substanciar no seu pensamento uma representação da razão.
Porque a razão é a instância legisladora universal, e a liberdade,
propriedade da razão, a instância absoluta de decisão para todos
os actos do homem, o Mal terá de ser kantianamente uma rea-
lidade intrinsecamente humano-racional e imputável ao homem,
algo que será sempre precedido pela lei e pela liberdade, numa
palavra, uma realidade antropológico-moral 33. E, assim sendo,

32 Cf. ibidem, 103-104.
33 Cf. I. Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes (traduzida do

alemão por Paulo Quintela), Lisboa, Edições 70, 1992, 47-85; 94-110.
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resulta completamente compreensiva a posição de Kant, quando
ele afirma que, de todos os modos de explicação da origem e
da difusão do Mal, «através de todos os membros da nossa
espécie e de todas as gerações», o mais inconveniente consistirá
em representá-lo como tendo chegado até nós «a partir dos pri-
meiros pais por herança» 34.

É destes pressupostos que Kant parte n’A Religião nos Limi-
tes da Simples Razão, quando trata especificamente do Mal. Mas,
estranhamente, se nesta obra ele reassume, por um lado, formal
e dominantemente a realidade do Mal segundo os pressupostos
enunciados, considerando-o orgulhosa e exclusivamente como
uma realidade antropológico-moral, por outro lado, na mesma
obra ele deixa concluir a impossibilidade de se poder enquadrar
a realidade total do Mal à luz da filosofia ética afirmada. Ou
seja, n’A Religião nos Limites da Simples Razão Kant indicia pelo
menos que o Mal não é redutível a uma realidade humano-
-moral, deixando pressupor que esta sua posição resulta sobre-
tudo do reconhecimento da existência de uma «inclinação natu-
ral do homem para o mal».

É que, apesar de afirmar expressamente a «disposição ori-
ginária para o bem na natureza humana» 35, Kant reconhece
como incontornável que essa «inclinação natural do homem para
o mal» corresponde a uma realidade «entretecida» e «radicada»
na humanidade e na natureza humana, considerando-a radical,
universal e entretecida no homem a tal ponto que não hesita em
denominá-la de «mal radical inato» 36. E, mais, considerando que
o «mal radical inato» é algo que «corrompe o fundamento de
todas as máximas», que é «representado como presente no
homem à uma com o nascimento», que é «posto na base antes
de todo o uso da liberdade dado na experiência» 37, o autor ale-

34 Cf. idem, A Religião nos Limites da Simples Razão (tradução de Artur
Morão), Lisboa, Edições 70, 1992, 45-46.

35 Cf. ibidem, 32-34.
36 Cf. ibidem, 38.
37 Cf. ibidem, 28; 43-44.
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mão também não se coibirá de afirmar que «o homem é mau»,
que «o homem é mau por natureza» 38.

Mas, apesar de reputar de «mal radical inato» o Mal que
afecta cada homem e a natureza humana, Kant entende que este
Mal é sempre algo de «imputado ao homem», de «contraído por
nós próprios» 39. Não obstante reputá-lo de «inato», ele entende
que o «mal radical inato», como toda a inclinação para o Mal, só
se torna em Mal moral na medida em que passe pelo livre
arbítrio do homem, de tal maneira que, de acordo com os seus
pressupostos ético-filosóficos, nunca «é a natureza que carrega
com a culpa (se o homem é mau) ou com o mérito (se é bom),
mas o próprio homem é dele autor» 40. Ou seja, o «mal radical
inato» é «moralmente mau», não por ser uma «disposição natu-
ral, mas como algo que pode ser imputado ao homem», de sorte
que só se dá a existência do Mal, e Mal moral, se à inclinação
natural do homem para ele se seguir um actus da liberdade
humana 41.

Entendendo embora que o «mal radical inato», como «incli-
nação natural do homem para o mal», não é «moralmente
mau» 42, quando Kant se debruça sobre a universalidade e «os
exemplos gritantes» da manifestação do Mal no mundo e na
história 43, estranhamente, o autor como que recua e como que
se contradiz em relação ao carácter moral da posição afirmada,
dando mesmo a impressão de se abrir à ideia de uma outra
perspectiva do Mal. Ou seja, concebendo que «as máximas con-
trárias à lei», transgredidas pela vontade livre, «devem por si
considerar-se como contingentes» face à liberdade do homem,
Kant considera que, em virtude do carácter «entretecido [do
Mal] na humanidade e, por assim dizer, nela radicado», a
«adopção de máximas contrárias à lei» representa para o homem

38 Cf. ibidem, 38.
39 Cf. ibidem, 37-38; 43.
40 Cf. ibidem, 27-28.
41 Cf. ibidem, 37.
42 Cf. ibidem, 37-38.
43 Cf. ibidem, 38-39.
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um verdadeiro absoluto, algo que parece impor-se-lhe inexora-
velmente, sem que dependa da sua vontade livre 44. E esta cons-
tatação afigura-se resultar mesmo revigorada no pensamento do
autor, quando, atendendo à experiência e à história, e cons-
tatando o Mal hediondo e abissal de que uma e outra fazem
prova, empreende ardorosamente a explicação da origem do
Mal.

De facto, se é certo que o autor, interrogando-se sobre a
«origem racional» e sobre a «origem temporal» do «mal radical
inato», acaba a pesquisa a concluir categoricamente pela «ori-
gem racional» do Mal, justificando desta forma a assunção do
Mal como uma realidade exclusivamente antropológico-moral 45,
ele revela uma firmeza análoga, quando afirmando uma posição
de sinal contrário, declara que existe uma «dissonância» no livre
arbítrio do homem, graças à qual o problema da conceptibili-
dade do Mal constitui algo de «impenetrável» e de «impér-
vio» 46, fazendo entretanto consistir essa «dissonância» no facto
de o livre arbítrio, no âmbito dos «móbiles» e das «máximas» a
adoptar pela «vontade racional», ser capaz de se submeter à
«heteronomia» 47.

Aliás, parecendo pretender enfatizar a tese da existência de
uma realidade de Mal que está fora do homem e que lhe
preexiste, o autor alemão faz questão de aludir ao testemunho
da Escritura, referindo que já no relato bíblico, no princípio do
mundo, o Mal é antecipado à humanidade, pois, a propósito da
criação do primeiro homem e do relato do primeiro pecado, o
Mal é configurado como algo de originado no homem «me-
diante a sedução»... 48

44 Cf. ibidem, 38.
45 Cf. ibidem, 40-50.
46 Cf. ibidem, 27; 49.
47 Cf. ibidem, 49.
48 Cf. ibidem, 49-50. Conforme se verá a seguir, a posição de Kant tem

afinidade com a que P. Ricoeur assume a este propósito na interpretação
dos símbolos primários e do mito adâmico (cf. Ricoeur, Philosophie de la
Volonté, 2, Finitude et Culpabilité, 301-306; 375-416).
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Mas Kant ainda corrobora a experiência pessoal e histórica,
assim como o relato bíblico, acerca da postulação metafísica do
Mal, mediante o seu pensamento sobre a «resolução» do Mal.
Na verdade, ele equaciona a conceptibilidade do «restabele-
cimento» do bem no homem não apenas à base da razão, mas
também através da «cooperação sobrenatural» da religião,
afirmando a tal propósito que a razão, ainda que seja indis-
pensável, não é capaz só por si de levar a cabo o «restabele-
cimento» do bem no homem, porque, para tal efeito, ela carece
necessariamente do apoio e da suplência da religião 49.

Em conclusão, podemos dizer que na sequência do reco-
nhecimento do carácter universal, radical e entretecido do Mal
na humanidade e no mundo, Kant indicia com clareza a assun-
ção do postulado metafísico do Mal, de modo que, tendo abdi-
cado da metafísica ao nível da fundamentação da ética, volta à
sua postulação através do Mal.

A filosofia da identidade e o primado do Mal metafísico

Schelling é por excelência o filósofo da modernidade que
defende, sustentada e abertamente, a natureza e a causalidade
metafísica do Mal. Repercutindo neste domínio, em boa medida,
os pressupostos místico-metafísicos de Leibniz, o autor demarca-
-se no entanto da sua síntese sobretudo por duas razões: em
primeiro lugar, porque, dada a interpretação que faz da «repre-
sentação do entendimento (da sabedoria divina)», Leibniz con-
cebe o Mal como «qualquer coisa de puramente passivo, uma
limitação, uma falta, uma privação, o que contraria totalmente
a sua autêntica natureza»; em segundo lugar, porque Leibniz
concebe o Mal metafísico como uma imperfeição: «a imper-
feição, no sentido metafísico universal do termo, não é o carácter
habitual do Mal, pois mostra-se muitas vezes unido a uma

49 Cf. Kant, A Religião, 50-57.
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excelência das forças isoladas que acompanha muito menos
vezes o Bem», quando, segundo Schelling, o Mal não consiste
«em qualquer coisa de positivo em geral, mas, antes, no positivo
mais elevado que a natureza contém [...], dado que se encontra
no centro ou na vontade originária do primeiro fundamento,
claramente manifesto» 50.

De facto, apesar de se ter que reconhecer que Leibniz e
Kant, ainda que diferenciadamente, contribuíram decisivamente
para o questionamento frontal do Mal antropológico-moral e
para a transição ao seu entendimento metafísico, tem de se dizer
no entanto que só com Schelling é que se deu a formulação
assumida e formal do Mal metafísico, porque só ele dispôs dos
princípios da filosofia da identidade ou filosofia da natureza, a
qual contou, para além do contributo leibniziano e kantiano,
com o pensamento de Spinosa e de Fichte, assim como com o
misticismo esotérico de F. Baader e de J. Böehme.

Schelling ocupa-se da problemática do Mal sobretudo nas
obras Bruno, Filosofía y Religión e Investigações Filosóficas sobre a
Essência da Liberdade Humana, sendo de assinalar que nelas, em
relação à concepção do Mal, merecem um destaque próprio
sobretudo dois aspectos: o da descontinuidade metafísica do
absoluto e do mundo finito, por força da qual o autor considera
que a transição do absoluto ao mundo finito e ao Mal só é inte-
ligível por «salto», por «cisão» ou «queda» do «absoluto» 51, e
o da indispensabilidade de uma metafísica idealista, que seja
capaz de integrar num sistema coerente a explicação do mundo
e do Mal como um processo de necessidade e de liberdade 52.

Equacionando a possibilidade de uma metafísica da ne-
cessidade e da liberdade exclusivamente à luz da «interpe-

50 Cf. F. Schelling, Investigações Filosóficas sobre a Essência da Liberdade
Humana e os Assuntos com Ela Relacionados (tradução de Carlos Morujão),
Lisboa, Edições 70, 1993, 74-75.

51 Cf. idem, Filosofía y Religión, in Schelling — Antologia (edición de
José L. Villacañas Berlanga), 1.a ed., Barcelona, Ediciones Peninsula, 1987,
262-263.

52 Cf. idem, Investigações Filosóficas, 60-61.
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netração do realismo e do idealismo» 53, Schelling concebe uma
tal metafísica como uma filosofia da identidade absoluta ou filosofia
da natureza, em que, como um idealismo objectivo, o absoluto se
consubstancia numa «essência única», numa identidade indi-
ferenciada do ideal e do real, numa «absoluta indiferença»,
«não-fundo», «fundo originário», «nostalgia» do Uno que eter-
namente se reproduz a si mesma 54.

Explicitando a natureza da «absoluta indiferença», Schelling
afirma que ela consiste na «essência enquanto fundo» e na
«essência enquanto existente», na «diferença entre o ser, na
medida em que existe, e esse mesmo ser, na medida em que é
fundamento da existência» 55, acrescentando ao mesmo tempo
que ela não é um produto de opostos, nem o seu somatório, mas
que ela é uma essência própria, distinta de todos os opostos, na
qual todos os opostos se quebram 56. Fundamentalmente, o autor
anota que a «absoluta indiferença» não é senão na medida em
que se separa em dois começos eternos idênticos; não que ela seja
os dois «simultaneamente», mas na medida em que está em
cada um deles da «mesma forma como todo ou essência pró-
pria» 57.

Em resumo, direccionando e centrando o seu pensamen-
to sobre a origem do Mal na actividade da «absoluta indife-
rença», concebida, portanto, como existente, enquanto acto de
separação em «dois começos eternos idênticos», Schelling
enfatiza que a sua actividade, como de um «não-fundo» ou
«fundo originário», «não segundo o tempo, mas segundo o
conceito» 58, se deu em duas fases ou momentos, a saber, no
«primeiro período da criação» ou «primeira criação» 59, e na
«criação efectiva» ou segunda criação 60: no primeiro momento,

53 Cf. ibidem, 31; 52; 60-61.
54 Cf. ibidem, 63; 120.
55 Cf. ibidem, 61; 120.
56 Cf. ibidem, 120-121.
57 Cf. ibidem, 122-123.
58 Cf. idem, Filosofía, 257.
59 Cf. idem, Investigações Filosóficas, 65-69; 82-85; 90; 122-123.
60 Cf. ibidem, 80-85; 111-112; 122-123.



31

originário e eterno, como primeira cisão, a «absoluta indi-
ferença» cindiu-se no «mero fundo da existência» e na «mera
essência» ou existência (Deus, o homem e o mundo finito,
ainda que estes dois últimos sob a forma ideal); no segundo
momento, como segunda cisão ou «cisão final e total», «após
o facto eterno da automanifestação do Verbo», mas por acção
dele como Verbo eternamente pronunciado, a «absoluta indi-
ferença» ou «nostalgia» do Uno foi forçada a abandonar a
obscuridade e a «produzir uma separação de forças», em
virtude do que o mundo ideal dos seres e do homem passou
de potência a acto, sendo então originado o mundo finito e o
Mal.

Deste modo, o autor considera que o Mal, que já fora
«excitado» na primeira criação como princípio irracional obs-
curo, ainda que permanecendo no «não-fundo» como Mal
universal e sem oposição de contrários, se desenvolveu por
fim como «princípio universal» em consequência da sepa-
ração das forças, lutando entretanto por entrar universal-
mente em acção, o que só acontecerá mediante a decisão livre
do homem 61.

Schelling é pertinente ao observar neste contexto que o
homem pode optar pelo Mal, porque na «‘criação efectiva’
[segunda cisão] não se verificou nele a identidade dos
princípios duma forma tão indissolúvel como em Deus», razão
por que a unidade da luz e da obscuridade, que é indispen-
sável em Deus, pode separar-se no homem. No seu entender,
assim como é à segunda cisão originária do absoluto que se
deve que o homem seja um ser constituído na inclinação natu-
ral para o mal e que todos os homens nasçam como prisionei-
ros do «princípio obscuro do Mal», do mesmo modo é por
força da não indissolubilidade dos princípios da luz e da obs-
curidade no espírito do homem que a liberdade é a «faculdade
do Bem e do Mal» 62.

61 Cf. ibidem, 90.
62 Cf. ibidem, 69-70; 85; 90; 98.
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No entanto, no pensamento schellingiano, para que o Mal
entrasse em acção no mundo, para que o Mal metafísico fosse
no mundo e no homem uma efectividade, não bastou que o
absoluto se tivesse cindido, fazendo passar o mundo ideal do
homem e dos seres à existência finita. Não! Schelling entende
que não é suficiente a existência necessária do Mal como
«princípio universal», enquanto consequência da segunda cisão,
mas que, para ele se tornar efectivo no mundo, foi necessário
que o homem interviesse através da sua liberdade 63.

Ou seja, não obstante a segunda cisão do absoluto, o Mal
ideal só passa à efectividade no mundo e na existência humana
através da intervenção do livre arbítrio do homem, pressuposto
de que resulta em suma que o Mal seja uma realidade efectiva
tão-somente enquanto decisão do homem. Por isso, em certa
medida, Schelling poderá considerar que o Mal existente no
mundo é obra do homem, e que, a essa luz, o Mal, enquanto
existência efectiva, também é sempre uma realidade antro-
pológico-moral.

Encontrando-nos perante um dos aspectos mais subtis de
Schelling para salvar a dimensão moral do Mal, importa su-
blinhar que, deste modo, ele consegue conceber o Mal efectivo
como uma necessidade e como uma opção do homem, isto é,
como uma realidade que consiste na interpenetração metafísica
da necessidade e da liberdade. Nesse sentido, e pressupondo o
pensamento de Kant acerca da liberdade, ele concebe as decisões
da existência futura do homem como opções que ele desde
sempre, e para todo o sempre, fez, isto é, aquando da sua
originação eterna na «criação efectiva» 64.

Mas, a ser assim, as opções do homem não se dão no
tempo, mas fora de qualquer tempo, porque contemporâneas da
«criação efectiva», e, portanto, originárias e eternas. E, deste
modo, o homem schellingiano não é mais do que «um livre e
eterno começo de si mesmo», graças ao que, mesmo sem se
poder dizer que o Mal efectivo corresponde a um mero deter-

63 Cf. ibidem, 69-70; 84; 90-98.
64 Cf. ibidem, 98.
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minismo metafísico, se deverá afirmar no entanto que o Mal que
Schelling designa de efectivo não passa de algo que precede o
homem na existência e que foi optado no momento eterno da
sua originação. Mas, nesta medida, e em boa verdade, tem de
se reconhecer e afirmar que o Mal efectivo de Schelling não é
histórico.

Apesar de configurar uma realidade metafisicamente ne-
cessária e pretensamente livre, o Mal schellingiano não preva-
lecerá no futuro, ele terá fim. Ele está destinado à «resolução»
final no «absoluto» 65. Mas, tal como em relação às grandes
questões do universo e do homem, que, no entender do autor,
só poderão ser equacionadas através da aliança da filosofia
(razão) e da religião 66, a «resolução» do problema do Mal
também só poderá dar-se no âmbito duma aliança da razão ou
filosofia e da religião. Por isso, na perspectiva de Schelling, a
reconciliação do homem e do mundo com o absoluto, devendo
consistir num processo de manifestação de Deus na história,
também se consubstancia num processo de iluminação, num
«estado de clarividência», em que os homens, como sujeitos
activos e passivos, conhecerão a «cura» e a «redenção» 67.

Concluindo, podemos dizer que ao pôr a natureza e a
causalidade última do Mal na «cisão» da «absoluta indiferença»,
Schelling concebeu definitivamente o Mal como uma realidade
de necessidade metafísica. No entanto, ao conceber o Mal efec-
tivo como uma obra da liberdade eternamente exercida, Schel-
ling parece também querer salvar a natureza antropológico-
-moral do Mal. O seu pensamento não nos convence, contudo,
pois que, na sua pretensa síntese da necessidade e da liberdade,
a liberdade não passa de consistir numa ideia eternamente
concebida, deixando ficar de pé o primado absoluto da ne-
cessidade metafísica.

65 Cf. idem, Filosofía, 266-281.
66 Cf. ibidem, 246-247; 269; 283-286; idem, Bruno ou Du Principe Divin

et Naturel des Choses, Paris, L’Herne, 1987, 57.
67 Cf. idem, Investigações Filosóficas, 89; 126-132; idem, Filosofía, 247-248.
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As constâncias do problema do Mal

Procedendo-se à identificação dos factores que na história
do pensamento filosófico configuram a dificuldade da equa-
cionação do Mal, parece claro que esses factores se reduzem
basicamente a dois: o problema da necessidade e da liberdade e
o problema da compreensibilidade. Aliás, foi já com estes factores
que Leibniz teve que se confrontar, quando se ocupou do pro-
blema do Mal: «Podemos distinguir as dificuldades [do Mal] em
duas classes. Umas nascem da liberdade do homem, a qual pa-
rece incompatível com a natureza divina; e entretanto a liber-
dade é considerada necessária para que o homem possa ser
julgado culpável e punível. Outras dizem respeito à conduta
de Deus, que parece participar excessivamente na existência do
mal, apesar de o homem ser livre e ter parte nele. E esta
conduta parece contrária à bondade, à santidade e à justiça
divina, pois que Deus concorre para o mal, tanto físico como
moral [...]» 68

O problema da necessidade e da liberdade do Mal, simul-
taneamente com o da compreensibilidade face à bondade abso-
luta de Deus, são de facto as grandes e permanentes dificul-
dades que se põem ao problema do Mal, são as verdadeiras
constâncias do Mal.

Ora enfatizando uma perspectiva, a da liberdade, ora enfa-
tizando outra, a da necessidade, desde Job a Santo Agostinho,
a São Tomás, a Leibniz, a Kant, ou a Schelling, razão e religião,
filosofia e teologia, filósofos e teólogos, sempre se cai no pri-
vilegiamento de uma das perspectivas. Assim, onde o pensa-
mento tradicional é incongruente, porque, identificando o Mal
com uma concepção antropológico-moral, não integra todo o
conteúdo da doutrina do concursus divino e da necessidade
absoluta de Deus para a salvação do homem, o pensamento
moderno adopta por seu lado um procedimento análogo,
porque, absolutizando a necessidade metafísica do Mal no

68 Cf. Leibniz, Essais de Théodicée, 103.
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mundo, na história e na existência humana, menospreza a
dimensão da liberdade e da responsabilidade do homem no seu
acontecer.

A importância da constatação destas constâncias a nível
filosófico é decisiva. Com efeito, está-se convencido de que a não
explicação da conceptibilidade do Mal até ao momento radicará
precisamente no facto de, nem o pensamento tradicional, nem
o pensamento moderno, terem dado provas de capacidade para
as assumir na sua integralidade como pressuposto de reflexão.
E a consistência desta posição resulta tanto mais revigorada
quanto, no nosso tempo, a hermenêutica da «simbólica do mal»,
ainda que de forma integrada, se encarregou de confirmar as
referidas constâncias como factores constitutivos da sua rea-
lidade. P. Ricoeur, com sua abordagem hermenêutica dos
símbolos, dos ritos e dos mitos, evidencia não só a possibilidade
humana do Mal, como também a sua natureza antropológica e
metafísica.

Depois de afirmar a possibilidade do Mal com base na
reflexão do «homem falível» 69, Ricoeur, baseando-se na inter-
pretação dos símbolos primários da mácula, do pecado e da culpa
ou culpabilidade, constata que o Mal é uma realidade antro-
pológica, concluindo que, desde as origens até hoje, o homem
sempre se «confessou» nesses símbolos primários como res-
ponsável e culpável pela existência do Mal 70. Mas, indo mais
longe na interpretação, o autor afirma igualmente que o ho-
rizonte e o conceito, para que tende toda a sequência dos
símbolos primários, é precisamente a da sua recapitulação
como servo-arbítrio, por força do qual os símbolos tanto afir-
mam a possibilidade e a realidade do Mal como obra do ho-
mem, como o veiculam em termos de realidade ontometafísica,
isto é, como realidade que preexiste ao homem. Assim, para
além da configuração antropológico-moral, Ricoeur considera

69 Cf. Ricoeur, Philosophie de la Volonté, 2, Finitude et Culpabilité, 149-
-162.

70 Cf. ibidem, 167-186.
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que os símbolos configuram o Mal como uma «positividade»
ou «exterioridade», que existe «por si», que «de fora» vem ao
homem e que o «infecta» 71.

P. Ricoeur, no entanto, chega também à mesma conclusão,
partindo da hermenêutica dos mitos, designadamente do mito
cósmico ou drama da criação e do mito adâmico ou da queda.
Segundo este autor, tal como os símbolos primários, também o
mito cósmico e o mito adâmico nos veiculam o Mal como uma
realidade antropológico-moral, como uma realidade resultante
da decisão do homem, e como uma realidade necessário-
-metafísica, que preexiste ao homem e que lhe chega de fora
como uma «sedução» 72.

Mas, como foi referido, para além do problema da ne-
cessidade e da liberdade, a história do pensamento filosófico
evidencia uma outra constância na abordagem do Mal, a da sua
incompreensibilidade face à bondade absoluta de Deus. De
forma explícita ou implícita, tanto os que defendem o primado
antropológico-moral do Mal, como os que sustentam o seu pri-
mado metafísico, todos se mostram de igual modo confrontados
com a incompreensibilidade de Deus poder concorrer para o
Mal, de ser o autor do Mal. Se Deus é a bondade absoluta, como
pode ter criado o homem capaz do Mal? Se Deus é a bondade
absoluta, como pode ter criado o homem capaz do mal? Com
efeito: Si Deus est, unde malum? Si Deus est, cur malum?

71 Cf. ibidem, 301-305. Semelhantemente a Kant, que apontara n’A Re-
ligião nos Limites da Simples Razão para a postulação da natureza metafísica
do mal, graças também ao facto de a Bíblia configurar, logo no princípio
do mundo, o mal como uma realidade anterior e distinta do homem e que
lhe vem «mediante a sedução» (cf. Kant, A Religião, 49-50), também
P. Ricoeur afirma que os símbolos primários apontam para uma concepção
originária do mal, para uma relação do «mal radical» com o próprio ser
do homem. Mas, não obstante interpretar o mal como algo de radical, o
autor considera que o mal não é originário como a bondade, mas que a
sua realidade existencial e radical deve ser concebida, relativamente à
bondade, como uma «sobreimpressão» ou «sobreposição» (cf. Ricoeur,
Philosophie de la Volonté, 2, Finitude et Culpabilité, 305-306).

72 Cf. ibidem, 323-373; 375-416.
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Assim, se o problema da necessidade e da liberdade já
constituía uma insuperável prova da inteligibilidade do Mal, a
assunção do Mal como resultado do concurso de um Deus
absolutamente bom representará o argumento da definitiva
inconceptibilidade de Deus e do Mal. E neste pressuposto
laboraram, quer os que conceberam o Mal como privatio boni,
quer os que fundamentaram a existência do Mal na «cisão» do
«absoluto», afirmando-o como realidade e necessidade meta-
física.

De resto, o problema da incompreensibilidade do Mal e
de Deus por causa da bondade absoluta de Deus tem uma
importância determinante em termos de mundividência global.
Terá sido mesmo a incompreensibilidade que fez que a razão
moderna (laica) tenha transformado a questão do Mal em
«problema do Mal», e o «problema do Mal» em «problema de Deus»,
e finalmente em grande causa do ateísmo moderno. E a tal ponto
a incompreensibilidade de um Deus absolutamente bom poder
concorrer ou ser autor do Mal se avolumou e se converteu em
«problema de Deus», que tornar inteligível, sem dualismo, a
afirmação de Deus num contexto de Mal passou a constituir a
questão-chave dos tempos modernos, sobretudo do pensamento
filosófico e teológico.

O Mal em Deus: H. Jonas e Sampaio (Bruno)

A propósito deste problema da incompreensibilidade de
Deus num contexto de Mal, H. Jonas sustentou muito recen-
temente uma posição particularmente desconfortável para as
religiões e para as teologias. Resumidamente, este autor defen-
deu que, para se poder afirmar Deus em face e depois de Ausch-
witz, é preciso que Deus não seja omnipotente.

Parecendo seguir uma perspectiva místico-teológica rela-
cionada com a cabala, H. Jonas concebe que em princípio se
devem predicar de Deus a omnipotência, a bondade absoluta e
a compreensibilidade, e que, a não ser possível predicar de
Deus, por incompatíveis, esses três atributos, e a ter-se even-
tualmente que renunciar a algum deles, então impor-se-á excluir



38

o da omnipotência, porque, segundo a teologia mística do
judaísmo, a bondade absoluta e a compreensibilidade são
atributos que nunca poderão deixar de ser predicados acerca de
Deus. Porém, como não é inteligível que um Deus absolu-
tamente bom seja omnipotente, se em face de Auschwitz não
fez, nem disse nada, então terá de ser a omnipotência divina a
ser sacrificada. Ora, perante o horror do Mal de Auschwitz,
Deus não disse, nem fez nada em defesa dos judeus. E, porque
não é inteligível que Deus não seja absolutamente bom e com-
preensível, tal como não o seria, se face à ocorrência de Aus-
chwitz fosse omnipotente, então tem de se concluir que Deus
não é omnipotente, já que Deus, mesmo existindo Auschwitz,
não podia deixar de ser absoluamente bom e compreensível.

H. Jonas fundamenta a sua tese num mito em que Deus é
configurado como um «deus em devir», como um «deus alte-
rado»... 73

Mas, antes de H. Jonas, cerca de cem anos antes, em 1902,
já um portuense, chamado Sampaio (Bruno), n’A Ideia de Deus,
para tornar inteligível a afirmação de Deus face ao Mal meta-
físico, sustentou a tese da não-omnipotência de Deus 74.

Em suma, durante os cerca de vinte e cinco séculos pressu-
postos por esta reflexão, a tradição ocidental, ainda que com
expressões diferenciadas, acerca do Mal, não conseguiu muito
mais do que dotar-nos de duas concepções de sentido oposto,
a do pensamento tradicional e a do pensamento moderno:
a primeira, fundamentando-se na liberdade e menosprezando
a necessidade, concebeu o Mal moral; a segunda, fundamen-
tando-se na necessidade metafísica e menosprezando a liber-
dade, concebeu o Mal metafísico. Mas, não obstante esta dife-
rença quanto à natureza das concepções, impõe-se registar que,
embora com variações, o Mal aparece entretanto às duas con-
cepções como «problema», e como «problema» essencialmente

73 Cf. H. Jonas, Le Concept de Dieu après Auschwitz — Une Voix Juive,
Paris, Rivages poche, Petite Bibliothèque, 1994, 7-40.

74 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, Porto, Livraria Chardron, 1902, 389-397;
460-467.
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75 Sobre a noção de «mistério», cf. sobretudo K. Rahner, Sobre el
Concepto de Misterio en la Teología Católica, in Escritos de Teologia, Madrid,
Taurus Ediciones, 1964, vol. IV, 53-101.

76 Cf. ibidem, 389-397; 460-483.

constituído pelas mesmas constâncias, a da necessidade e liber-
dade e a da incompreensibilidade. Assim, é possível constatar
que, do Livro de Job até à actualidade, o progresso da filosofia
não correspondeu a muito mais do que à identificação e apro-
fundamento dos dados da questão do Mal, ora enfatizando uma
visão, ora enfatizando outra, mas nunca resolvendo-o.

Será que se tem de concluir que a explicação do Mal escapa
ao âmbito da filosofia? Será que do Mal pouco mais se poderá
afirmar do que dizer que a sua realidade, a sua existência e a
sua origem constituem um «mistério» 75, um «mistério absoluto»
para a razão humana?

Estamos em crer que sim. E, o conceber uma tal posição em
termos metafísicos e religioso-teológicos, terá sido com certeza
o grande contributo que Sampaio (Bruno) deu à filosofia, à
teologia e à mundividência 76.
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CAPÍTULO II

SAMPAIO (BRUNO), «O FILÓSOFO PORTUGUÊS»?:
NOS 150 ANOS DO SEU NASCIMENTO *

«N’esta nobre cidade do Porto, pelas 5 horas da tarde do
dia 30 de Novembro de 1857, uma segunda-feira-triste, na rua
de Santa Catharina, 429» 1, nascia José Pereira de Sampaio, que
viria catorze anos mais tarde (1872) a adoptar o pseudónimo de
«Bruno», como forma de «illudir a vigilancia paterna» que o
proibira de «escrever para publico» antes de «concluir seus
estudos», e como forma de vingar e perpetuar a revolta contra

* Este texto corresponde dominantemente ao que serviu de suporte
à conferência pronunciada no I Congresso Internacional Luso-Galaico-
-Brasileiro, realizado na Universidade Católica Portuguesa (CRP), de 9 a
12 de Outubro de 2007, sob o título «Nos 150 Anos de Nascimento: Sam-
paio (Bruno), ‘o Filósofo Português’?» Para além disso, anota-se que,
para o conveniente entendimento e justificação das posições sustentadas
no texto em relação a Sampaio (Bruno), se imporá ter em conta a aborda-
gem que o autor consagra acerca da obra e do pensamento de Bruno in
A. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão
e do Mistério, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2 vols., 2006, obra
que corresponde à tese de doutoramento defendida em 2004, na Faculdade
de Filosofia de Braga (UCP).

1 Cf. Bruno, Os Modernos Publicistas Portuguezes, Porto, Livraria
Chardron, 1906, XII-XIII.
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o «supplicio de Giordano Bruno», com que acabava de contactar
em artigo publicado por Guilherme Braga no Diário da Tarde.

Bem haja à Comissão Científica do I Congresso Interna-
cional do Pensamento Luso-Galaico-Brasileiro, porque, na altura
em que se cumprem 150 anos sobre o nascimento de Bruno, ela
entendeu, como forma de comemorar a efeméride, assumir a
obra e o pensamento do «portuense ilustre» como uma das
temáticas nucleares do referido Congresso.

Bem haja à Comissão Científica do Congresso, porque o seu
gesto, para além de contribuir para imprimir um carácter cien-
tífico-académico à comemoração dos 150 anos de nascimento de
Bruno, também manifesta uma alteração da «inteligência por-
tuguesa» no que se refere à figura de Bruno, e isto, sobretudo
se se tiver em conta a interpretação e o juízo que, ainda nos anos
50-60 do século passado, pairava sobre o pensamento e a obra
do autor portuense.

Foi com algum orgulho e com não menor preocupação que
nos decidimos a aceitar a incumbência de falar de Bruno neste
Congresso, em comemoração dos seus 150 anos de nascimento.

Obviamente que não escondemos o receio de podermos
frustrar a expectativa de quem nos confiou tal missão, até
porque, como muito bem escreveu Delfim Santos, em texto que
publicou sobre Bruno no ano do seu centenário (Janeiro de
1957), «quando no horizonte da cultura pátria surge alguém
como Sampaio Bruno, o silêncio é a única homenagem que
se lhe tributa, por não ser fácil a assimilação com o vulgar e
corrente e a compreensão dos seus caminhos exigir também
mais do que o corrente e vulgar processo de estimativa super-
ficial» 2.

Mas, por outro lado, também pensamos que, para além do
contributo que a Comissão Científica do Congresso acaba de dar
com a sua posição, em ordem à redescoberta e/ou à reinter-
pretação do pensamento e da obra de Bruno, também se não

2 Cf. D. Santos, Bruno na Cultura Nacional, in Obras Completas, vol. II,
Da Filosofia/Do Homem, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, 239.
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poderá, sob pena de se incorrer em manifesta injustiça, deixar
de ter em conta o contributo dado pela Universidade portuguesa
e pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM): a Univer-
sidade portuguesa, através dos estudos e das iniciativas de
divulgação científica que tem efectuado e através das teses de
doutoramento que tem patrocinado (Universidade do Minho,
1992; Universidade de Évora, 2004; Universidade Católica
Portuguesa, Porto, 2004); a INCM, através da publicação das
teses de doutoramento mencionadas (1994, 2007, 2006), através
da edição dos Dispersos de Sampaio (Bruno), em curso, com a
cooperação científica da Universidade Católica Portuguesa,
Porto, e através da edição das suas Cartas, também em curso,
com a cooperação do Sr. Dr. Joaquim Domingues.

Bom, mas, mais do que dar nota da viragem que se veri-
ficou em relação à figura de Bruno, o importante será descer à
sua obra e ao seu pensamento, explicitando as suas grandes
perspectivas e/ou direccionamentos, de forma que se torne mais
fácil compreender o porquê de Bruno continuar a interessar os
homens do nosso tempo, e porventura em termos crescentes. De
resto, fazê-lo não corresponderá senão a testar as palavras do
autorizado Eça, que, um dia, referindo-se às condições de pere-
nidade ou de não perenidade dos «sistemas de filosofia, das
teorias do universo, das concepções da História», escreveu estas
emblemáticas palavras: «sistemas de filosofia, teorias do uni-
verso, concepções da História, duram geralmente cinquenta
anos: uma geração as ergue, outra geração as derruba» 3.

No caso de Sampaio (Bruno), já se passaram bem mais
de cinquenta anos, quer sobre o seu nascimento, quer sobre
a sua morte (150 sobre o nascimento e cerca de 93 sobre a
morte). Será que a sentença de Eça se lhe aplica? Ou será que
Bruno, superando o império da caducidade e da morte, con-
tinua vivo, e porventura mais vivo do que nos dias da sua
vida no tempo?

3 Cf. Miguel Real, O Último Eça, 1.a ed., Matosinhos, Quidnovi,
2006, 7.
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A grandeza filosófica de Sampaio (Bruno)

É verdade que, ainda no nosso tempo, do «Bruno pen-
sador» pouco se fala, e do «Bruno filósofo», não obstante a
meritória posição de Delfim Santos, ainda menos. Delfim Santos,
por exemplo, configura ser um testemunho eloquente do que
acabamos de referir. Com efeito, apesar da assertividade que
adopta quanto a conotar a grandeza e a importância de Bruno
com o «Bruno filósofo» (a par do Bruno «sociólogo da cul-
tura») 4, sucederá que, uma vez entregue à demonstração duma
tal tese, a sua dissertação não será mais que tímida e incon-
sistente. Ela não deixa de ser resumível nestas tão elegantes
como eufemísticas palavras: «’filósofo’ também recentemente se
começou a considerá-lo, mas Sampaio Bruno pertence àquela
espécie cada vez mais rara de homens que não pretendem faci-
litar a sua tarefa acantonando-se em qualquer ramo determinado
do saber» 5.

Deste modo, foi possível que até há poucos anos não dis-
puséssemos duma monografia ou ensaio fundamentado que
atestassem adequadamente a grandeza e a especificidade do
«Bruno filósofo».

Por nossa parte, não enjeitando a distância a que nos
encontramos da leitura de que Sampaio (Bruno) foi objecto até
há poucos anos, muito designadamente nos anos 50-60 do século
passado [leitura e/ou interpretação que, de resto, nem as come-
morações do centenário do seu nascimento (1957) conseguiram
corrigir e superar convincentemente] 6, não hesitaremos em
considerar, por um lado, que Bruno continua vivo e porventura

4 Cf. Santos, Bruno na Cultura Nacional, in Obras Completas, vol. II, Da
Filosofia/Do Homem, 242.

5 Cf. Santos, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de Leonardo
Coimbra, in Obras Completas, vol. II, Da Filosofia/Do Homem, 229; idem, Bruno
na Cultura Nacional, in Obras Completas, vol. II, Da Filosofia/Do Homem, 241;
idem, Sampaio Bruno, in Obras Completas, vol. II, Da Filosofia/Do Homem, 255-
-262.

6 Nessa altura, foram fundamentalmente os defensores da chamada
«filosofia portuguesa» que se preocuparam com o reconhecimento da gran-
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mais vivo do que no tempo da sua existência histórica, e, por
outro lado, que, muito provavelmente, ele há-de ser objecto de
um reconhecimento crescente no futuro, e eventualmente não só
em Portugal, mas também no estrangeiro.

É que, se até há pouco tempo se teimou em associar, salvo
por parte de honrosas excepções como Leonardo Coimbra, José
Marinho, Delfim Santos e Joel Serrão 7, a grandeza e a impor-
tância da obra de Sampaio (Bruno) basicamente às facetas do
«erudito», do «polígrafo», do «bibliófilo», do «doutrinador», do
«polemista de ideias» e sobretudo do defensor da «cultura na-
cional», bem como em relacionar tais facetas sobretudo com
A Geração Nova (1886), as Notas do Exílio (1893), Os Modernos
Publicistas Portuguezes (1906), os Portuenses Ilustres (1907), O Porto
Culto (1912) e O Brazil Mental (1898) 8, e esta, enquanto obra que
se ocupa das relações culturais entre Portugal-Brasil, nós, por
nossa parte, reforçando a posição das excepções mencionadas,

deza e da importância de Bruno a nível da cultura e do pensamento
português. No entanto, porventura pela forma desvirtuada ou instru-
mentalizada sob que tomaram o pensamento de Bruno, também eles não
lograram grandes resultados quanto à superação da mencionada leitura
ou interpretação.

7 Cf. L. Coimbra, Bruno, Filósofo, in A Águia, 2.a série, Porto, vol. VII,
47, 1915; J. Marinho, «Deus e Redenção em Bruno», in Estrada Larga,
antologia dos números especiais [...] do suplemento «Cultura e Arte» de
O Comércio do Porto, Porto, Porto Editora [1960], 83-87; idem, Sampaio Bruno,
in Obras de José Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), vol. V, Nova Inter-
pretação do Sebastianismo e Outros Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 2003, 536-551; D. Santos, Bruno na Cultura Nacional, in Estrada
Larga, antologia dos números especiais [...] do suplemento «Cultura e
Arte» de O Comércio do Porto, Porto, Porto Editora [1960], 62-65; J. Serrão,
Sampaio Bruno, in Estrada Larga, antologia dos números especiais [...] do
suplemento «Cultura e Arte» de O Comércio do Porto, Porto, Porto Editora
[1960], 89-125; também idem, Sampaio Bruno, o Homem e o Pensamento,
Lisboa, Livros Horizonte, 1966.

8 Cf. A. Barbosa, No Centenário do Nascimento de José Pereira de Sampaio
(Bruno), in Arquivo de Bibliografia Portuguesa, Coimbra, Atlântida, 1957,
ano III, Janeiro-Junho, n.o 9-10, 120-121; cf. também, Santos, Bruno na Cul-
tura Nacional, in Obras Completas, vol. II, Da Filosofia/Do Homem, 247-258;



46

fazemos questão de enfatizar que a grandeza, a importância e
a eventual perenidade da obra e do pensamento do «portuense
ilustre», a nível nacional, ou a nível internacional, têm a ver
essencialmente com o «Bruno filósofo» e com as obras O Brazil
Mental (1898), A Idéa de Deus (1902), O Encoberto (1904) e o Plano
de um Livro a Fazer — Os Cavaleiros do Amor ou A Religião da
Razão 9.

É claro que, para nós, a estatura de Bruno também tem a
ver com o cidadão, com o publicista, com o crítico literário, com
o político republicano, com o «sociólogo da cultura», com o
filósofo da educação e com o pensador.

No entanto, não nos ficando por uma tal base de avaliação,
nós somos de opinião que não são essencialmente tais facetas
que fazem que Bruno seja ou venha a ser o cidadão, o pensador
e o filósofo com a grandeza e a importância que o colocam
manifestamente fora e/ou muito acima do comum, quer a nível
nacional, quer mesmo a nível internacional, mas que é sobretudo
a obra filosófica que ele nos deixou, muito designadamente no
domínio do Conhecimento, da Metafísica e do Mal, que está na
base da sua estatura ímpar, a nível de Portugal e do estrangeiro.

M. Gama, Sampaio Bruno: um Percurso de Heterodoxia, in História do Pen-
samento Filosófico Português (direcção de Pedro Calafate), Lisboa, Círculo
de Leitores, 2004, vol. IV, t. I, 211-236.

9 As honrosas excepções que elegeram o «Bruno filósofo» como
fundamento da importância e da grandeza principais de Bruno são
sensivelmente os mesmos que elegeram sobretudo O Brazil Mental, A Idéa
de Deus e O Encoberto como sendo as grandes obras de Bruno: cf. L.
Coimbra, Bruno, Filósofo, in A Águia, 2.a série, Porto, vol. VII, 47, 1915; J.
Marinho, Deus e Redenção em Bruno, in Estrada Larga, antologia dos
números especiais [...] do suplemento «Cultura e Arte» de O Comércio do
Porto, Porto, Porto Editora [1960], 83-87; idem, Sampaio Bruno, in Obras de
José Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), vol. V, Nova Interpretação do
Sebastianismo e Outros Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2003, 536-551; J. Serrão, Sampaio Bruno, in Estrada Larga, antologia dos
números especiais [...] do suplemento «Cultura e Arte» de O Comércio do
Porto, Porto, Porto Editora [1960], 89-125; também idem, Sampaio Bruno, o
Homem e o Pensamento, Lisboa, Livros Horizonte, 1966.
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De resto, as concepções de Bruno acerca do Conhecimento,
da Metafísica e do Mal aparecem-nos na sua obra com um tal
carácter de nuclearidade, de consistência, de inovação e de
intencionalidade que nós, independentemente da ousadia e da
polémica que a nossa posição possa suscitar, não nos dispen-
samos de afirmar acerca do filósofo portuense nas seguintes
grandes asserções: primeira, que Bruno, nomeadamente através
das concepções do Conhecimento, da Metafísica e do Mal, estará
acima do que de melhor se produziu entre nós nesses domínios,
justificando eventualmente que nessa medida o cognominemos
de «o philosopho portuguez» 10; segunda, que Bruno, através
das concepções do Conhecimento, da Metafísica e do Mal, estará
ao nível do que de melhor se produziu, no seu tempo, nos
referidos domínios, no estrangeiro, nomeadamente na França e
na Alemanha, justificando que nessa medida possa ser consi-
derado como um filósofo com estatura europeia e/ou universal;
terceira, que as obras em que Bruno por excelência corporiza as
concepções do Conhecimento, da Metafísica e do Mal, e em que
por consequência a grandeza e a importância do seu pensamen-
to filosófico está consubstanciado, são O Brazil Mental (1898),
A Idéa de Deus (1902), O Encoberto (1904) e o Plano de um Livro
a Fazer — Os Cavaleiros do Amor ou A Religião da Razão.

Porém, aqui chegados, e antes que desçamos à problemática
que constitui o núcleo essencial da presente reflexão, será de
formular as seguintes questões: porquê as concepções do
Conhecimento, da Metafísica e do Mal devem ser consideradas
como sendo o que, por excelência, está na base da grandeza, da
importância e da eventual perenidade filosófica de Sampaio
(Bruno)? Mais, o que é que tais concepções subsumem de sin-

10 Para além de lembrarmos que o epíteto de «o philosopho por-
tuguez» já fora aplicado por Sampaio (Bruno) a Pedro de Amorim Viana
(cf. Bruno, A Idéa de Deus, Porto, Livraria Chardron, 1902, XI; 220; 290),
também anotamos que, para a compreensão das razões que nos levam a
predicar de Sampaio (Bruno) tal epíteto em detrimento de Amorim Viana,
importará ter em conta o juízo filosófico que acerca de Bruno consagramos
na nossa tese de doutoramento, anteriormente mencionada.
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gular para que as possamos considerar como constitutivas da
essência do pensamento filosófico de Bruno?

No nosso entendimento das coisas, para se responder às
questões formuladas, impõe-se entrar em linha de conta nomea-
damente com três factores de ponderação: em primeiro lugar,
a adversidade do contexto em que Bruno é chamado a reelabo-
rar e/ou a reformular a concepção do Conhecimento, da Meta-
física e do Mal; em segundo lugar, o carácter particularmente
complexo de tais temáticas; em terceiro lugar, o teor dos resul-
tados alcançados.

Por um lado, quer porque labora num contexto marca-
damente positivista e racionalista, em que a ciência e certa
filosofia moderna defendem uma perspectiva de oposição e/ou
de conflito da razão científica com a razão metafísica e com a
razão religioso-teológica, quer porque professa uma perspectiva
gnóstica no tocante à concepção do Conhecimento, da metafísica
e da religião, Sampaio (Bruno) ver-se-á confrontado com ter de
equacionar a harmonização da racionalidade positivo-científica,
da racionalidade metafísica e da racionalidade religioso-teo-
lógica, de forma a poder afirmar tanto a natureza metafísica e
religioso-teológica do Conhecimento positivo-científico, como a
natureza positivo-científica do Conhecimento metafísico e do
Conhecimento religioso-teológico.

Por outro lado, porque labora num contexto marcadamente
racionalista e materialista, em que a ciência e certa filosofia
moderna põem em causa a existência da metafísica e da religião,
Sampaio (Bruno) ver-se-á confrontado com ter de responder a
dois desafios fundamentais: primeiro, equacionar a possibilidade
e a necessidade da metafísica, com o inerente imperativo de ter
que reelaborar e/ou reformular a «metaphysica tradicional»,
quer quanto às questões perenes da origem e da natureza do
Mundo/Matéria, quer quanto a alguns dos seus conceitos
básicos, mormente o de Deus, de absoluto, de contingência, de
contingente, de necessidade, de necessário, de possível, de
finalidade, de fim, de mecanismo, de teleologia, de nada...;
segundo, equacionar, quer a possibilidade e a necessidade da
religião, com o inerente imperativo de ter que reelaborar e/ou
reformular a concepção da religião em termos místico-esotéricos,
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fazendo-a transitar dum entendimento positivo-institucional
para um entendimento interior e espiritual, quer a necessidade
da revelação (emanada) para a afirmação de Deus, quer ainda
a possibilidade do milagre face à afirmação do carácter fixo e
inalterável das leis da natureza por parte da ciência.

Finalmente, porque concebe o Mal à luz de pressupostos
metafísico-gnósticos, e porque labora num contexto em que o
«pensamento tradicional» («espiritualismo dualista», escolástica)
tem hegemonia a nível filosófico-metafísico, Sampaio (Bruno),
com vista a tornar possível a afirmação de Deus e do Mal, tanto
se verá confrontado com ter de conceber como metafisicamente
absurda a concepção tradicional do Mal (como privatio boni e/
ou como Mal moral), como se verá confrontado com ter de
conceber a possibilidade da existência ontometafísica do Mal,
afirmando-o como um essente ontológico e necessário.

Mas, se a grandeza e a importância das três concepções
(Conhecimento, Metafísica, Mal) relevam significativamente,
quer da adversidade do contexto em que são produzidas, quer
do carácter complexo das respectivas temáticas, elas não rele-
varão menos dos resultados e/ou das aquisições que Sampaio
(Bruno) logra alcançar em cada uma das três concepções. Bem,
pelo contrário. Porém, para que o comprovemos, impor-se-á que
procedamos à especificação dos principais aspectos que carac-
terizam cada uma das três concepções.

Com Bruno, a superação da razão positivista e iluminista

Assim, no âmbito do Conhecimento, socorrendo-se da
história, da antropologia, da sociologia, da metafísica e da
teologia, Sampaio (Bruno) porá completamente em questão o
positivismo de Comte e dos discípulos, estrangeiros ou por-
tugueses. E, para isso, Bruno contraporá à concepção positivista
do Conhecimento o moderno «theorema da interdependencia
dos phenomenos sociaes», através de cuja concepção tanto
recusa a legitimidade de se fundamentar a «lei dos tres estados»
(positivo, metafísico, teológico) na «successibilidade» dos «tres
estados» do Conhecimento, como recusa a legitimidade de se
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assumir o «estado positivo» como o «estado definitivo, da
humana cerebração».

Ou seja, com base no «theorema da interdependencia dos
phenomenos sociaes» e/ou na lei da «simultaneidade» dos «tres
estados» do Conhecimento, Sampaio (Bruno), contra Comte e o
positivismo, não só cria condições para defender que cada
domínio específico do saber (o positivo-científico, o filosófico-
-metafísico e o religioso-teológico) consubstancia um conteúdo
ontológica e indissociadamente positivo-racional, metafísico e
religioso-teológico, como cria condições para afirmar que a
concepção e/ou a prática da «metaphysica tradicional», con-
substanciada pelo «pensamento tradicional» («escolástica»,
«espiritualismo dualista») e pelo «idealismo puro», devem ser
rejeitadas e abandonadas.

No entanto, bem longe de se poder considerar que, com tal
concepção, Sampaio (Bruno) elimina ou atenua a racionalidade
da «lei dos tres estados» e/ou do «estado positivo» no que se
refere à natureza «positiva» da cognição, dever-se-á sublinhar
que Bruno, ao contrário, adopta para com a «lei dos tres esta-
dos» e/ou para com o «estado positivo» uma atitude de certa
aceitação.

Aliás, indo consideravelmente mais longe e mais fundo do
que o próprio Comte na defesa e na afirmação do «estado
positivo», Sampaio (Bruno), tendo em boa atenção, quer o velho
adágio do primum vivere, deinde philosophari, quer o carácter
gnóstico-revelado do Conhecimento, dar-se-á a defender o
porventura inesperado, a saber: primeiro, que, no âmbito dos
«tres estados» da «lei de Comte», o «estado positivo» é mesmo
o «primeiro estado» do Conhecimento, e não o «terceiro estado»;
segundo, que a «innovação» ou o carácter «innovador» do
Conhecimento pressupõe imprescindivelmente a assunção da
«positividade» como ponto de partida e como fundamento do
Conhecimento.

Por outras palavras, a «análise crítica» que Sampaio (Bruno)
efectua ao positivismo de Comte, «análise crítica» que Leonardo
Coimbra por 1909 reputará de «verdadeiramente gigante»,
consubstancia uma posição, que sem ser paradoxal, reveste um
duplo sentido: por um lado, assumindo a indispensabilidade da
dimensão metafísica e da dimensão religioso-teológica de todo
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o Conhecimento, ela contesta à ciência e/ou ao positivismo o
absolutismo exclusivista do «estado positivo»; por outro lado,
indexando ontologicamente a «positividade» ao Conhecimento
(para que este possa ter um carácter «innovador»), ela, a par da
contestação da «metaphysica tradicional» (por esta abdicar da
«positividade» no processo cognitivo), logra afirmar a «indis-
pensabilidade» do «estado positivo» e mesmo o seu primado no
âmbito dos «três estados».

Por sua vez, ainda no âmbito do Conhecimento, Sampaio
(Bruno) também se ocupará do problema das relações entre a
Razão e a Fé/Revelação, de resto para contestar, quer a
concepção do racionalismo, quer a concepção do «pensamento
tradicional»: por um lado, acusando uma posição de manifesta
divergência com o racionalismo, Bruno questiona a generalidade
dos filósofos racionalistas modernos (Voltaire, Larroque, Kant...)
e muito especialmente Amorim Viana, por eles, e muito de-
signadamente Viana, conceberem as relações entre a Razão e a
Fé/Revelação (positiva) na base do primado da Razão sobre a
Fé/Revelação (positiva), subordinando desse modo a Revelação
à Razão; por outro lado, configurando uma posição de sentido
oposto, Bruno questiona ao «pensamento tradicional» o facto de
fundamentar a Fé/Religião na Revelação (positiva), anulando
desse modo a Razão.

Assim, ao racionalismo, Sampaio (Bruno) contraporá que
não é a Revelação que se deve subordinar à Razão, mas sim a
Razão à Revelação (por ele tomada obviamente no sentido
gnóstico-emanado).

Por sua vez, ao «pensamento tradicional», Bruno contraporá
que a Religião não deve ter como fundamento a Revelação posi-
tiva, mas sim a Revelação emanada, de forma a que o Conhe-
cimento sempre possa integrar uma racionalidade ontologica-
mente positiva, metafísica e religioso-revelada.

De resto, no âmbito das relações entre a Razão e a Fé/
Revelação, e atingindo o acume do carácter integrativo e «re-
velado» da sua concepção do Conhecimento, Sampaio (Bruno)
não se limitará a afirmar que a Razão, para que o Conhecimento
positivo-científico e o Conhecimento metafísico possam ter um
carácter de «innovação» e/ou de «incremento cognitivo», é
«alumiada» e/ou «fecundada» pela «emanação revelada», mas
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ele fará questão de afirmar, de resto mais uma vez em diver-
gência com Viana, que a «revelação emanada» tem prima-
cialidade sobre a razão metafísica e científica, indo ao ponto de
afirmar que «a Sciencia é Verdade Revelada».

Finalmente, ainda no âmbito do Conhecimento, porém,
agora, no que concerne, quer à (im)possibilidade da afirmação
de Deus pela Razão, quer no que concerne ao carácter «rege-
nerador» e/ou «salvífico» do Conhecimento, Sampaio (Bruno)
far-se-á eco, quer da mais absoluta impossibilidade de a Razão
humana aceder a Deus, quer duma concepção do Conhecimento
em que subsume a Religião como algo de imanente à Razão
(«Religião da Razão»): por um lado, em consonância sobretudo
com Kant e em divergência sobretudo com o «pensamento tradi-
cional» (nomeadamente com Gratry, Santo Anselmo, Descartes
e Leibniz), Bruno rejeita a possibilidade de alguma vez o homem
aceder, conhecer ou afirmar Deus naturalmente, seja através da
experiência mediante a «prova cosmologica», seja através da
razão mediante o «argumento ontologico», sustentando em
contrapartida que Deus, por essência tão «necessidade absoluta»
e «causalidade metafísica», como «mistério absoluto», só pode
ser afirmado por «revelação emanada»; por outro lado, con-
vergindo com o misticismo gnóstico-judaico da cabala, desig-
nadamente de Louria, de Albou, de Saint-Martin, e de Weill,
Bruno concebe que o processo de «redempção» do Mundo e/
ou do Mal, quer enquanto «afeiçoamento da humanidade ao
culto unitario» («regeneração» interior, pessoal, espiritual), quer
enquanto avanço do Mundo e da História na «evolução» e no
«progresso», se dá essencialmente através do Conhecimento,
uma vez que o Conhecimento consiste por excelência num
processo de revelação da Emanação divina.

Com Bruno, a consolidação da metafísica face à ciência

De igual modo, no âmbito da Metafísica, tendo em conta a
posição da ciência (nomeadamente de Spencer, Büchner,
Newton), a posição do «pensamento tradicional» (sobretudo de
Leibniz e Saisset) e a posição da filosofia moderna (nomea-
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damente Spinosa, Kant, Amorim Viana), Sampaio (Bruno)
contestará, quer a concepção materialista da ciência quanto à
«necessidade» do Mundo e/ou da Matéria, quer a posição espi-
ritualista do «pensamento tradicional» e da filosofia moderna
(sobretudo de Kant e Viana) quanto à «contingência» do Mundo
e/ou da Matéria: por um lado, Bruno, questiona certa ciência,
por ela, fazendo «escapar á decomposição da analyse meta-
physica aquillo mesmo que era preciso submetter», não ser
capaz de distinguir nem entre a «necessidade substancial»
absoluta e a «necessidade substancial» «derivada» do Mundo,
nem o Mundo como «todo substancial» e o Mundo como «som-
ma de phenomenos», afirmando o Mundo como uma «necessi-
dade substancial» absoluta e/ou como um «necessitarismo»
(caso também do monismo spinosista), em vez de o afirmar
como uma «necessidade derivada»; por outro lado, Bruno
questiona o «pensamento tradicional» e certa filosofia moderna,
por tais concepções, não distinguindo nem entre «contingência
real» e «contingência subjectiva», nem entre «contingência
phenomenal» e «contingência substancial», nem entre «contin-
gência da liberdade» e contingência dos «princípios subjectivos
da razão» (Kant), incorrerem no erro de conceber a «contin-
gência» do Mundo, respectivamente, como uma «contingência
substancial» ou «contingência metafísica» («contingentia mundi»)
e como uma «contingência subjectiva», em vez de a conceberem
como uma realidade no âmbito da «phenomenologia subjec-
tiva», como algo que existe realmente, mas «tam sò e exclusiva-
mente», ao nível da consciência, como «idéa da liberdade»,
como «contingência da liberdade», como «contingência moral».

Ainda no âmbito da Metafísica, tendo em conta a posição
da ciência (nomeadamente de Leroux, Haeckel, Darwin), a
posição do «pensamento tradicional» (sobretudo de Janet) e a
posição da filosofia moderna (nomeadamente Kant, Hegel,
Schelling, É. Hartmann), Sampaio (Bruno) contestará em relação
à «ordem» do Mundo, quer a concepção materialista da ciência,
quer a concepção espiritualista do «pensamento tradicional»,
quer o carácter subjectivista de certa filosofia moderna: por um
lado, ele questiona certa ciência e certa filosofia moderna, por
elas, respectivamente, não serem capazes de distinguir nem
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entre «mecanismo» e «teleologia», nem entre «finalidade sub-
jectiva» e/ou «finalidade imanente» e «finalidade» do sujeito
livre, afirmando a «ordem» do Mundo, respectivamente, como
um «mecanismo» e como uma «finalidade subjectiva» ou «fina-
lidade imanente», em vez de a afirmarem como um «mecanismo
teleológico»; por outro lado, ele questiona o «pensamento
tradicional», por este não ser capaz de distinguir nem entre
«mecanismo teleológico» e «finalidade metafísica», nem entre
«finalidade imanente» e/ou «finalidade subjectiva» e «fina-
lidade» do sujeito livre, afirmando a «ordem» do Mundo como
uma «finalidade metafísica», em vez de, reservando a afirmação
da «finalidade metafísica» para o âmbito do sujeito que «pensa
e quer» e/ou da vontade livre, afirmar a «ordem» do Mundo
como um «mecanismo teleológico».

Ainda no âmbito da Metafísica, porém, agora, no que se
refere à concepção da origem do Mundo e/ou da Matéria, tendo
em conta a posição da ciência (sobretudo de Leibniz, Cournot,
Ravaisson, Freycinet, Lagrange, Lyell, Cuvier, Darwin, Haeckel),
a posição do «pensamento tradicional» (sobretudo de Santo
Agostinho) e a posição da filosofia moderna (sobretudo de
Leibniz, Amorim Viana e Hoefer), Sampaio (Bruno) contestará
em relação à origem do Mundo e/ou da Matéria, quer a con-
cepção materialista da ciência, quer a concepção dualista do
judeo-cristianismo e/ou do «pensamento tradicional» (creatio ex
nihilo), quer a concepção monadológico-monista de certos
filósofos modernos: por um lado, questionando o evolucionismo
monista e materialista de certa ciência (sobretudo de Haeckel e
Lyell), o monismo monadológico de Leibniz (defendido também
por Viana) e o absurdo metafísico da criação do mundo a partir
«do nada» ou «de nada» (creatio ex nihilo), Bruno sustenta que
o Mundo e/ou a Matéria, como essente que é e como qualquer
essente, só pode derivar do ser, e nunca do «nada», quer porque
o «nada» é não-ser, quer porque o não-ser nem «é», nem pode
originar o que «é»; por outro lado, quer porque rejeita com base
na metafísica e nas ciências da natureza a «lei da continuidade»
de Leibniz, quer porque concebe como inteligível a «lei da des-
continuidade» do ser e do essente, Bruno, com base na factua-
lidade da natureza (Natura facit saltum), com base nas conclusões
da análise infinitesimal (sobretudo de Lagrange) e com base na
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possibilidade metafísica, sustenta que o Mundo/Matéria deriva
do ser por via de «descontinuidade», processo de «desconti-
nuação» que ele conceberá à luz de um «mysterio indecifravel»
verificado ao nível do «infinito absoluto», concebido como
«Quantidade» ou «Homogeneo» no que concerne à origem do
Mundo/Matéria.

Finalmente, ainda no âmbito da Metafísica, porém, agora,
no que se refere à (im)possibilidade do milagre, Sampaio
(Bruno) também aproximará a posição da ciência (sobretudo de
Laplace e Viana) e a posição da filosofia moderna (sobretudo de
Voltaire, Larroque e Feuerbach) da posição do «pensamento
tradicional»: por um lado, porque concebe com a ciência e com
a filosofia moderna que as leis que regem a natureza são cons-
tantes, fixas e inalteráveis («constância absoluta das leis da
natureza»), Bruno, opondo-se ao «pensamento tradicional» (para
o qual o milagre corresponde a «factos contrarios ás leis da
natureza, suppostas contingentes»), rejeita a possibilidade do
milagre ao nível do mundo físico e/ou da natureza; por outro
lado, porque concebe a «contingência» do Mundo no âmbito da
«phenomenalidade subjectiva», Bruno, convergindo em certa
medida com o «pensamento tradicional», mas entretanto em
oposição à ciência e à filosofia moderna, afirma a possibilidade
do milagre, como uma realidade que pode dar-se ao nível da
consciência e/ou da vontade livre.

Com Bruno, a equacionação do problema do Mal

Porém, explicitadas as perspectivas de Sampaio (Bruno)
sobre as concepções do Conhecimento e da Metafísica, impor-
tará que se desça à concepção do Mal, concepção que, a nosso
ver, não só é a mais importante das três concepções, como
subsume um conteúdo que não é susceptível de ser afirmado
sem as duas anteriores.

Assim, para nós, o entendimento que Sampaio (Bruno)
consagra sobre o Mal consubstancia mesmo a concepção que por
excelência fundamenta e determina a grandeza e a importância
da sua obra e pensamento.
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E, antes de mais, a concepção do Mal reveste na obra e no
pensamento filosófico de Sampaio (Bruno) um tal papel e um
tal lugar, porque ela logra resolver, com inteligibilidade e ope-
ratividade, a questão do Mal.

É que, enquanto, até Sampaio (Bruno), pelo menos entre
nós, o Mal fora tomado, ou como um «problema» que, mais dia
menos dia, o homem, pela razão, haveria de solucionar, ou
como um «enigma» que, mais dia menos dia, o homem, pela
razão, haveria de decifrar, ou como um «absurdo» que a razão
humana não lograva compreender face à existência de Deus,
com Bruno o Mal deixa de ser considerado como um «pro-
blema» solucionável, como um «enigma» decifrável, como um
«absurdo» ininteligível, para passar a ser concebido e tomado
como um «mistério», e mesmo como um «mistério absoluto».
E isto, porque, na concepção de Bruno, o Mal é transferido do
âmbito da razão, para o âmbito da transcendentalidade absoluta
e/ou do mistério absoluto. Ou seja, graças à perspectiva meta-
físico-gnóstica sob que o concebe, o Mal deriva do «mistério»,
é «mistério», e «mistério absoluto».

Mais, talvez se possa mesmo dizer que só com Sampaio
(Bruno), que manifesta conhecer bem, quer a concepção tradi-
cional do Mal (de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino,
Leibniz, Viana), quer a concepção moderna do Mal (de Kant,
Schelling, Hartmann), se opera uma verdadeira ruptura com a
concepção tradicional do Mal.

É claro que já outros haviam perspectivado o Mal como
metafísico (Mal metafísico), e, em regra, também por uma via
metafísico-religiosa. Entre eles, nos tempos modernos, estarão,
nomeadamente, Leibniz, Kant e Schelling.

Contudo, nenhum deles lograra levar verdadeiramente a
bom termo o empreendimento. Pois, ou desceram mesmo ao
fundo da questão, mas, assustados com o pressentido, deti-
veram-se na interrogação, ficando por uma solução de com-
promisso (caso de Kant); ou desceram ao fundo da questão, mas,
topando o problema, optaram por aproximar a concepção
metafísica do Mal da sua tradicional concepção antropológico-
-moral, em que a respectiva síntese não passará entretanto de
reafirmar a concepção tradicional do Mal sob uma roupagem
moderna (caso de Leibniz); ou desceram ao fundo da questão,
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e, topando com a realidade do Mal como metafísico, decidiram
afirmar o Mal metafísico, porém sob uma forma metafísica tão
místico-gnóstica, como de sabor ficcional e/ou irracional (caso
de Schelling).

Com Sampaio (Bruno), as coisas passar-se-ão de forma
diferente. Bruno, sem nunca perder o pé da metafísica e da
teologia, levará ao limite a interrogação sobre a origem, a
natureza e o fim do Mal. Baseado em pressupostos tão meta-
físicos como religioso-teológicos, ele conceberá o Mal como uma
realidade de ordem ontometafísica, com existência ao nível do
Mundo e de Deus, como uma existência, cuja primeira origem
não tem a ver com o homem, nem com Deus, mas sim com o
«infinito absoluto», graças a um «mysterio indecifravel» de
«descontinuação» que se deu no âmbito do mesmo «infinito
absoluto».

À luz de uma tal concepção, Sampaio (Bruno) não só
conceberá que Deus não é o responsável pela existência do Mal
e que a existência ontológica e necessária do Mal ao nível do
Mundo e de Deus consubstancia uma concepção inteligível,
como conceberá que a afirmação ontológica e necessária do Mal,
ao nível do Mundo e em Deus, consubstancia uma «verdade»
que não é, nem «contra rationem», nem «iuxta rationem», mas
sim «praeter rationem», ou seja, uma «verdade» cuja racionali-
dade é da ordem da transcendência absoluta e/ou da religião
e/ou da razão teológica.

Mas, em segundo lugar, a concepção do Mal é mesmo a
concepção que por excelência fundamenta e determina a gran-
deza e a importância da obra e do pensamento de Sampaio
(Bruno), porque ela torna possível a afirmação simultânea de
Deus e do Mal.

É que, enquanto, até Sampaio (Bruno), baseados na con-
cepção tradicional, se estava submetido ao terrível dilema de,
ou afirmar a existência do Mal e negar a afirmação de Deus, ou
negar a existência do Mal e afirmar a existência de Deus, com
Bruno passou-se a poder afirmar ao mesmo tempo a existência
de Deus e do Mal.

De resto, a questão com que Sampaio (Bruno) se debatera
nem sequer era nova. Ela já vinha de muito longe. Equacionada



58

de forma perene por Santo Agostinho, tal síntese perdurará,
sensivelmente a mesma, até aos princípios do século XVII, altura
em que a questão do Mal é profundamente reequacionada por
Leibniz.

Verdadeiramente assombroso na formulação que nos pro-
porciona como síntese de compatibilização da concepção tra-
dicional do Mal com o pensamento moderno, Leibniz não con-
seguirá, no entanto, consagrar uma concepção em que de facto,
ao mesmo tempo e de forma inteligível, Deus e o Mal resultem
afirmáveis. A prova disso está em que ele não se dispensará de
criar uma disciplina filosófico-teológica (a teodiceia) que visa
justificar a possibilidade da afirmação de Deus, apesar da
existência do Mal.

Contestando a concepção tradicional do Mal, formulada por
Santo Agostinho em termos de privatio boni e/ou de Mal moral
e reformulada posteriormente por Leibniz em termos de malum
metaphysicum e/ou de Mal moral, Sampaio (Bruno) contraporá
ao «pensamento tradicional» uma concepção nova, quer no
conteúdo, quer na fundamentação: por um lado, ele concebe o
Mal como uma existência de natureza ontológica e necessária;
por outro lado, superando a chamada «metafísica positiva», ele
faz radicar a possibilidade da existência ontológica e necessária
do Mal numa metafísica de pressuposto negativo («metafísica
negativa»), à luz da qual tanto logra afirmar que o Mal con-
substancia uma existência ontológica ou uma «negatividade
positiva», como logra afirmar que as «noções positivas n’este
mundo» «são a fealdade, o erro e o mal», e não «o bello, o bom,
o verdadeiro».

Bom, mas, então, segundo Sampaio (Bruno), porque o Mal
existe em termos de uma realidade ontológica e necessária, o
«pensamento tradicional», muito designadamente o «opti-
mismo» leibniziano, não poderá fugir a este terrível dilema: ou
reconhecer a existência do Mal e negar a possibilidade da
afirmação de Deus; ou reconhecer a existência de Deus e «negar
a existencia do mal n’este nosso universo». E isto, porquê?
Porque, metafisicamente, para Bruno, não é concebível que o
Mal existente, como todo e qualquer essente, não provenha do
ser («infinito absoluto»), como não é concebível que Deus,
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omnipotente e absolutamente bom e santo, possa ser o autor e/
ou o responsável do Mal.

Por sua vez, Sampaio (Bruno), que afirma a existência do
Mal como uma realidade ontológica e necessária, não se deixará
enredar por uma tal dicotomia, pressuposta de resto desde os
tempos antigos pelo absurdo fatalista de Epicuro. É que, sal-
tando o muro de uma aparente contradição entre a afirmação
de Deus e a afirmação do Mal, Bruno elaborará e formulará uma
concepção que torna possível afirmar simultaneamente Deus e
o Mal. Vejamos.

Segundo Sampaio (Bruno), «no segundo momento», pelo
«mysterio da differenciação de parte do espirito puro», «mys-
terio» que «nós não podemos comprehender como foi», mas «que
dado se houvesse é necessario: para que, um tanto intelligi-
velmente o enigma universal nos seja, em seu limiar, accessivel»,
o «espirito puro» («infinito absoluto») «descontinuou», reper-
cutindo-se o «effeito» de tal «descontinuação», quer no Mundo,
quer em Deus: por um lado, «mercê do effeito d’um mysterio»,
«uma parte do Tempo alterou», «restando, pois, Tempo puro, mas
diminuido da outra parte, que é Tempo alterado» ou Mundo/
Matéria; por outro lado, por «effeito» desse mesmo «mysterio» de
«descontinuação» do «espirito puro» («infinito absoluto»), acon-
teceu que «Deus», continuando embora a ser «omnisciente»,
passou a ser «não-omnipotente» (a cabala concebe como atributos
essenciais de Deus a bondade absoluta, a compreensibilidade e
a omnipotência, admitindo no entanto que Deus, sem que tal
implique absurdo, possa ser «não omnipotente»).

Por outras palavras, em virtude do pressuposto metafísico-
-gnóstico sob que concebe a origem e o fim do Mal, e cuja
existência afirma ao nível do Mundo e de Deus, Sampaio
(Bruno) tanto concebe que Deus foi vítima do Mal (como o foi
o Mundo), como concebe que Deus nada pode fazer para eli-
minar o Mal do Mundo, já que Deus está submetido ao con-
dicionalismo de ter que aguardar até à «consummação dos
seculos» a hora da «redempção» do Mundo, para que, de novo,
através da «reintegração» do Mundo/Matéria no ser («infinito
absoluto»), volte a ser «omnipotente».

Em suma, porque concebe o Mal em termos que tornam
possível desligar e/ou isentar Deus da origem e da existência
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do Mal, Sampaio (Bruno) não só viabiliza a possibilidade
metafísica da afirmação de Deus e do Mal, como contribui para
a desnecessidade da teodiceia. De acordo com as suas próprias
palavras, «desde que Deus se entenda como não omnipotente,
todas as difficuldades desapparecem qual por encanto».

Em terceiro lugar, a concepção do Mal é mesmo a con-
cepção que por excelência fundamenta e determina a grandeza
e a importância da obra e do pensamento de Sampaio (Bruno),
porque ela subsume uma perspectiva de solução quanto ao
sentido da História e do Progresso do Mundo, questões que
revestiram um carácter particularmente importante e polémico
nos tempos modernos, mormente no século XIX.

Para Sampaio (Bruno), tudo está em que o Mundo (Matéria,
Mal) não apenas veio à existência por «effeito d’um mysterio»
de «differenciação» do «Tempo puro» e/ou do «espirito puro»
(«infinito absoluto»), mas que ele, no próprio momento de tal
«differenciação», ficou ontologicamente constituído num movi-
mento de «evolução» e/ou de «regresso» ao «Tempo puro» ou
«espirito puro» («infinito absoluto»).

Ou seja, quer porque concebe que o Mundo, a par de
derivar do ser por «effeito» dum «mysterio indecifravel», há-de
ter o seu termo na «consummação dos seculos» por «effeito»
dum «mysterio» idêntico ao da «differenciação inicial», dando-
-se então a sua «reintegração» ou «resorpção» no ser, quer
porque concebe que, entre o começo e o termo da História se
dá um processo de «evolução» ou de «progresso» do Mundo,
Sampaio (Bruno) associa a concepção da História e do Progresso
do Mundo à concepção do Mal.

Por outro lado, porque concebe o «princípio», o «entre-
tanto» e o «fim» do Mundo no âmbito da concepção do Mal,
Sampaio (Bruno), em vez de conceber a História e o Progresso
e/ou a «evolução» do Mundo à imagem ou em consonância com
as grandes concepções dos tempos modernos, nomeadamente a
da «concepção materialista da historia» de Karl Marx, a do
«progresso continuo» ou do «progresso geral da humanidade»
de Augusto Comte, a da «theoria do progresso geral» de Antero
e Oliveira Martins, ou a do «progresso indefinido» do racio-
nalismo evolucionista e/ou materialista dos tempos modernos,
poderá conceber o sentido da História e do Progresso do Mundo
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segundo parâmetros de uma «ordem transcendentemente
moral», de uma «ordem transcendentemente moral» em que o
«progresso» e/ou a «evolução» do Mundo, para além duma
dimensão histórica, integram uma dimensão metafísica ou de
transcendentalidade.

E será precisamente por força desta concepção que Sampaio
(Bruno) sustenta que o «progresso» e/ou a «evolução» do
Mundo devem ser entendidos antes de mais como «progresso
moral», e de forma que não apenas se constate que o «progresso
moral» (fundado na Moral, na Justiça e na Igualdade) tem
primado sobre o «progresso» material, da ciência e da razão,
mas que também se constate que o essencial do «progresso
moral» consiste no «afeiçoamento da humanidade ao culto uni-
tario», ou seja, na regeneração pessoal, interior e espiritual do
homem.

E será precisamente por força desta concepção que Sampaio
(Bruno) sustenta que o «progresso» e/ou a «evolução» do
Mundo devem ser entendidos como um processo cuja con-
sumação ou definitividade se há-de dar fora da história, na
«consummação dos seculos», por acção da transcendência
absoluta.

E será precisamente por força desta concepção que Sampaio
(Bruno) sustenta que o «progresso» e/ou a «evolução» do
Mundo, encontrando embora só na escatologia a sua con-
sumação ou definitividade, devem dar-se desde já na história
como um «progresso geral da humanidade», ou seja, como um
«progresso» em que o «advento do Messias» seja conexo com o
«advento da humanidade».

E será precisamente por força desta concepção que Sampaio
(Bruno) sustenta que o «progresso» e/ou a «evolução» do
Mundo, quer em termos de «progresso histórico», quer em
termos de regeneração espiritual do homem, só se darão e só
lograrão atingir o seu termo se forem supridos e/ou apoiados
por um processo religioso-espiritual de «emanações recupe-
radoras», derramadas pelo «espirito puro» no coração do
homem e no movimento de «evolução» do Mundo e/ou da
Matéria.

Em quarto lugar, a concepção do Mal é mesmo a concepção
que por excelência fundamenta e determina a grandeza e a
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importância da obra e do pensamento de Sampaio (Bruno), por-
que ela consubstancia uma mundividência fundada e atra-
vessada pelo realismo, pelo teísmo e pelo optimismo da espe-
rança.

É que a concepção de Sampaio (Bruno) sobre o Mal, para
além de afirmar a existência do Mal no mundo em termos de
um essente ontológico e necessário (e não de um essente mera-
mente antropológico-moral), também afirma que o Mal, de
essência ôntico-metafísica, não é para ficar, não é para pre-
valecer no Mundo e em Deus.

Por um lado, Sampaio (Bruno) subsume que o Mal exis-
tente, quer por força da «evolução» e/ou do «progresso his-
tórico» que se vai verificando no Mundo, quer por força da
regeneração pessoal e espiritual que se vai dando no Homem
(individual e colectivo), está subordinado a um processo de
gradual diminuição e/ou eliminação a que se segue de forma
sucessiva e crescente a realidade do espírito e/ou da razão e/
ou do bem.

Por outro lado, Sampaio (Bruno) subsume que o Mal
existente, graças ao «mysterio indecifravel» de consumação do
Mundo/Matéria que se há-de dar na escatologia, será abso-
lutamente extinto ao nível do Mundo e de Deus, quer porque
«o desenlace que seja a consummação dos seculos não será a
anniquilação mas sim a infinita sancção do absoluto», quer
porque «a resorpção do cosmos ultimará a reintegração da
unidade do infinito no perfeito», quer porque «haverá Deus, e
um Deus só, e só Deus» e «a homogeneidade do absoluto será».

Mas, finalmente, a concepção do Mal é mesmo a concepção
que por excelência fundamenta e determina a grandeza e a
importância da obra e do pensamento de Sampaio (Bruno),
porque ela constitui fundamento duma religião universal e/ou
místico-esotérica, de uma religião que, verificando-se essen-
cialmente a nível da consciência e do coração, não tem que se
legitimar na revelação de qualquer Profeta, Salvador ou Enviado
divino, seja ele Cristo, Maomé ou Buda.

É que, ao sustentar, por um lado, que o processo de eli-
minação ou «redempção» do Mal se prende essencialmente,
quer com o «progresso geral da humanidade», quer com as
«emanações» que «constantemente se evolam para o espirito
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alterado, ou seja o universo», «penetrando-o, depurando-o e
fazendo-o avançar» para o termo da «evolução» e do «afei-
çoamento da humanidade ao culto unitario», e, ao sustentar, por
outro lado, que, na eliminação ou «redempção» do Mal, o
processo religioso-espiritual das «emanações recuperadoras» e
o «afeiçoamento da humanidade ao culto unitario» são não só
indispensáveis, como têm prioridade relativamente à «evolução»
material do Mundo e/ou ao «progresso geral da humanidade»,
Sampaio (Bruno), para além do carácter histórico-religioso que
indexa ao processo de eliminação ou de «redempção» do Mal,
também deixa sem mais afirmado que a religião subsumida em
tal processo é de natureza essencialmente místico-esotérica
(pessoal, interior e espiritual), e não de natureza institucional e
mediada.

De resto, para além de associar a religião à concepção do
Mal e sobretudo ao seu processo de «redempção», fazendo-a
consistir, quer numa teurgia de índole essencialmente interior
e espiritual, quer num instrumento de «redempção» e/ou de
«libertação» do próprio Mundo, Sampaio (Bruno) não se dis-
pensará de veicular que o problema do entendimento místico
(esotérico) da religião constitui uma das questões-chave do seu
pensamento e da sua obra.

Assim, terá de ser sem surpresa que se constata que a
demonstração da predominância e/ou da hegemonia da religião
mística (esotérica) ao longo da história da humanidade [sob a
forma perso-gnóstica, sob a forma judaico-gnóstica (cabala), ou
sob a forma do gnosticismo cristão (mormente através do Valen-
tinismo, do catarismo, dos Cavaleiros do Templo, da Revolução
Francesa, dos Cavaleiros do Amor e/ou dos Cavaleiros da
Razão)], consubstancia um dos móbiles fundamentais da obra
e do pensamento de Sampaio (Bruno). Bruno está convencido,
e é isso que ele intenta demonstrar, de que a religião espiritual
(esotérica), não obstante a oposição que as religiões fundadas na
revelação positiva sempre lhe moveram (judaica, cristã, mu-
çulmana ou budista...), corresponde à forma religiosa que por
excelência se impõe afirmar e adoptar.

Finalmente, aqui chegados, pensamos ser tempo de con-
cluir. E, para o fazermos, também pensamos que, uma vez
caracterizadas as três grandes concepções da obra e do pen-
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samento de Bruno (Conhecimento, Metafísica e Mal), também
não será desadequado reafirmar que há boas razões para se
dever considerar o filósofo portuense como um filósofo com
estatura nacional e internacional, porventura o maior filósofo de
todos os tempos a nível nacional (sem sombra de dúvida nos
séculos XIX e XX) e com certeza um filósofo a ombrear com os
melhores do seu tempo a nível de estrangeiro. E nós, ao rea-
firmarmos uma tal posição, temos em conta sobretudo três
ordens de razão: primeira, que Bruno, antes de mais ninguém,
superou a modernidade, reconciliando a razão científica, a razão
metafísica e a razão religioso-teológica; segunda, que Bruno
demonstrou ser capaz de reformular a «metaphysica tradicional»
face às exigências da ciência positiva, recuperando desse modo
a indispensabilidade e a autonomia da metafísica; terceira, que
Bruno demonstrou ser capaz de reequacionar o problema do
Mal, e porventura em termos filosófico-teológicos mais consis-
tentes do que qualquer outro filósofo, nacional (Viana, Antero,
Junqueiro, Basílio, Pascoaes, Leonardo, Pessoa, Marinho...),
ou mesmo estrangeiro (Leibniz, Kant, Böehme, Saint-Martin,
Schelling, Hartmann ou H. Jonas...), o havia conseguido.

Bom, mas, assim sendo, porque não cognominar a Sampaio
(Bruno) de «o filósofo português»?

Bom, mas, assim sendo, também não deixará de se impor
que o Porto e o país, na comemoração dos 150 anos do nasci-
mento de Sampaio (Bruno), reafirme a importância e a grandeza
do seu legado filosófico, mormente através da sua releitura e
divulgação.
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CAPÍTULO III

O MAL COMO MISTÉRIO DO ABSOLUTO:
CONVERGÊNCIA DE MARINHO E BRUNO? *

Apesar de considerarmos que o pensamento filosófico de
José Marinho se reveste, para além da especial elevação espe-
culativa, de uma coerência doutrinal de assinalar, nem por isso
nos dispensamos de afirmar que a sua posição quanto à «cisão»
do ser nos aparece com uma certa ambiguidade no que respeita
à interpretação do pensamento que Sampaio (Bruno) nos legou
sobre a problemática da «descontinuidade» do ser.

Afirmamo-lo com base na perspectiva que Marinho faz
supor, quer na Teoria do Ser e da Verdade (1961) e nos Textos sobre
o Conhecimento, o Amor e o Ser (período de 1935-1945), quer nas
suas obras póstumas 1, quando nelas se ocupa do pensamento
de Sampaio (Bruno) sobre a «descontinuidade» do ser 2.

* Este texto corresponde dominantemente ao que, sob o título de
«A ‘cisão’ do ser em José Marinho: afinidade ou divergência de Sampaio
(Bruno)?», foi publicado nas actas do Colóquio realizado pela Universidade
Católica Portuguesa (CRP), O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro
Ribeiro, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, vol. I, 235-282.

1 Referimo-nos a Verdade, Condição e Destino no Pensamento Português
Contemporâneo (1976) e a Estudos sobre o Pensamento Português Contem-
porâneo (1981).

2 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, Porto, Livraria Chardron, 1902, 389-397;
460-462.
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Por um lado, ao analisar a posição de Bruno sobre o «mys-
terio indecifravel» 3 da «descontinuidade» do ser («Tempo»,
«espirito puro») 4, Marinho configura incorrer num duplo equí-
voco ou erro: o de interpretar o «mysterio indecifravel» da
«descontinuidade» do ser de Bruno como «queda misteriosa» 5

e como «queda em Deus» 6, e o de considerar como completa-
mente absurdo o «mistério» da «queda em Deus», por reputar
de «absurdo», de «alogismo», de «absurdo quadrado», de «mis-
tério absurdo», o «mistério» da «queda em Deus» 7.

Por outro lado, ao conceber o seu pensamento sobre o
Conhecimento e a metafísica, Marinho demonstrará idêntica
firmeza no que respeita à afirmação da impossibilidade meta-
física da «queda» do absoluto.

Ao mesmo tempo, subsumindo que «o processo do mais
simples ser é o próprio processo do absoluto» 8, Marinho será
tão categórico na declaração de que fora precisamente com base
nesta concepção metafísica que certos pensadores afirmaram a
«queda» do absoluto 9, como o será na declaração de que, por
sua parte, nem sequer pode «aceitar» a «linguagem» da «queda»
do absoluto 10.

Por outras palavras, seja porque concebe o ser como uma
subsistência absoluta, seja porque concebe que a «negação» da

3 Cf. ibidem, 389-390; 460.
4 Cf. ibidem, 389-397; 460-462.
5 Cf. J. Marinho, Estudos sobre o Pensamento Português Contemporâneo,

Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981, 93.
6 Cf. ibidem, 76; 87; 93.
7 Cf. ibidem, 76-93. Sobre o problema do «mistério» da «descon-

tinuidade» do ser em Sampaio (Bruno), cf. também A. Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006, vol. II, 9-46.

8 Cf. J. Marinho, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in Obras
de José Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), vol. III, Significado e Valor
da Metafísica e Outros Textos Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1996, 433.

9 Cf. ibidem.
10 Cf. ibidem.
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existência do essente não implica a «negação do ser que a
informa», Marinho, por um lado, logrará classificar de absurda
a «queda» do absoluto; por outro lado, ele logrará interpretar
que os pensadores que, como Sampaio (Bruno) ou Leonardo
Coimbra 11, afirmaram a «queda» do absoluto, não o fizeram

11 Cf. ibidem. Reputamos como muito pertinente referir neste contexto
que, para além de J. Marinho, também M. Pimentel (na sua tese de dou-
toramento) defende que L. Coimbra concebeu que se deu no âmbito do
absoluto a «queda» das criaturas e que foi através de uma tal «queda»
que se deu a originação do mundo. A posição de um e de outro autor é
comprovável nomeadamente através das seguintes obras e contextos de
L. Coimbra: O Pensamento Filosófico de Antero de Quental, Porto, J. Pereira
da Silva, sem data [1921], 241-243; 265-267; Jesus, Porto, Renascença
Portuguesa, 1923, 9-10. Por outro lado, constata-se que Marinho, para além
de afirmar tal posição nos mencionados Textos sobre o Conhecimento, o Amor
e o Ser, referindo aí também que Leonardo defendeu a «queda» na «última
fase» do seu pensamento, volta a referir tal posição na obra O Pensamento
Filosófico de Leonardo Coimbra, explicitando nesta obra que se trata duma
«queda» no âmbito do absoluto, mas apenas ao nível das criaturas (cf.
J. Marinho, O Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra, Porto, Livraria
Figueirinhas, 1945, 56; 168-170). Por sua vez, M. Pimentel, coincidindo com
a posição de Marinho, também interpreta que o pensamento de Leonardo
«apela para a existência de subconsciências, as almas, coabitando com
Deus, até mesmo antes de haver Mundo, Tempo e História». Pimentel
sustenta não só que «Leonardo defende ser impossível pensar Deus como
Deus solitário e inacessível, mas como Deus em companhia», mas também
que, para Leonardo, o mundo não foi criado a partir do «nada» (creatio
ex nihilo), mas sim em consequência da «queda» das criaturas ocorrida no
âmbito do absoluto, antes do tempo: «Antes da queda separatista, as almas
eram em Deus, já que o Divino Ser é incompreensível sem as criaturas.
A ideia de uma coabitação anterior à separatividade pelo orgulho implica
uma doutrina da criação angélica, incompatível com a doutrina da criação
ex nihilo, a qual introduz, segundo o criacionismo, o problema do tempo.
Leonardo recusa a pensabilidade da criação do mundo no tempo a partir
do nada, pelo que teoricamente é obrigado a admitir que a passagem das
almas da eternidade para o mundo insubsistente e corruptível se deu por
uma queda» (cf. M. Pimentel, A Ontologia Integral de Leonardo Coimbra —
Ensaio sobre a Intuição do Ser e a Visão Enigmática, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 2003, 577-578).
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senão no sentido de subsumirem que o essente derivado ou
«emanado» do absoluto corresponde a uma certa forma de
«queda» do ser/«infinito absoluto» 12.

Mas, ao mesmo tempo, apesar de questionar rotundamente
a concepção da «queda» do absoluto, quer enquanto consi-
derada em si mesma, quer enquanto afirmada por Bruno,
Marinho, porventura por assumir como «papel» essencial da sua
vida «o de clarificar o obscuro ou turvo e levar a luz da inte-
ligência» onde os seus «patrícios nem supuseram» 13, não se
furtará a manifestar uma certa consonância com a concepção de
Bruno, pois, para além de acusar uma clara identificação com

12 Cf. Bruno, A Idéa, 307-310; Marinho, Textos sobre o Conhecimento, o
Amor e o Ser, in vol. III, 433. Com vista a dispor-se dos adequados fun-
damentos metafísicos em que Marinho se baseia para rejeitar a possi-
bilidade da «queda» do absoluto e para interpretar mitigadamente as
posições dos que afirmam a «queda», será de atentar no seu seguinte
contexto: «Sempre nos pareceu isto coisa extraordinária: talvez porque o
nosso pensamento afastando-se do pensamento intuitivo supõe, e por isso
mesmo, uma intuição originária do absoluto. Por outras palavras: que a
vida se renegue em certas e determinadas formas, isto nos pareceu sempre
a manifesta verdade. Mas que esta negação pudesse ser a negação do ser
que a informa, isto nos pareceu absurdo, por pensarmos que, desse modo,
nenhum ser poderia ter surgido. A morte apareceu-nos sempre, pois, como
episódica e o vário temor ou a gritaria dos homens perante ela ou em
torno dela muito mais vã do que o discreto silêncio da flor que tomba da
haste. Esta concepção não será, no entanto, compreendida enquanto não
se veja que o processo do mais simples ser é o próprio processo do
absoluto. É neste sentido que se pode falar de uma ‘queda’, embora não
possamos nós aceitar essa linguagem. Todos os pensadores que a
aceitaram (quer na maneira de Bruno, quer como Leonardo Coimbra na
sua última fase) intuíram, com efeito, algo de fundamental que pode
exprimir-se em duas proposições conexas. Em primeiro lugar, que o
mínimo de ser implica um absoluto originário. Em segundo lugar, que este
mínimo de ser indefinidamente pluralizado e expansivo, nada pode
acrescentar ao ser dado na sua plenitude» (cf. Marinho, ibidem, 432-433).

13 Cf. idem, Valor e Significado da Metafísica, in Obras de José Marinho
(edição de Jorge Croce Rivera), vol. III, Significado e Valor da Metafísica e
Outros Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996, 363.
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Bruno quanto à «audácia» de «admitir o Mistério no princípio
da própria filosofia» 14, ele também reconhecerá que a «tese de
Sampaio Bruno» está «fundamente» correlacionada com a «tra-
dição secreta» e que tal «tese» é credora de «insuspeitado valor
e indiscutível fecundidade».

Por um lado, vendo em Bruno um «moderno representante
dos gnósticos» 15, Marinho afirmará que a «tese de Sampaio
Bruno» está «fundamente correlacionada» com a «tradição
secreta» 16, ou seja, com «uma via antiga e moderna de famosos
visionários, poetas geniais e filósofos de raros caminhos», e que,
por tal «tese» revelar uma manifesta afinidade com a «tradição
secreta» e/ou com a gnose, se impõe assumir a «esperança de
se chegar enfim a tomar a sério o que é mais sério» 17:

A luz que orientará Bruno não será, como em Leo-
nardo Coimbra, a luz do claro Sol. Sua inspiração vem
de longe, não da luminosa tradição teológica e filosófica,
mas da tradição secreta. Por isso, não é fácil imagem de
adorno falar a propósito de Bruno das «constelações invi-
síveis», nem sugerir as relações remotas que no tempo ou
no espaço essenciais animam e sustêm sua meditação.
Afastado da voie royale do conhecimento e da verdade,
liga-se o nosso pensador às obscuras formas de visão e
de pesquisa das quais em geral desdenham jovens
apressados e homens amadurecidos. No longo debate dos
dogmáticos e dos cépticos, situa-se Bruno a meio, como
um moderno representante dos gnósticos [...] 18

Por outro lado, e com certeza por causa do pressuposto
místico-gnóstico da concepção de Bruno, Marinho, indepen-

14 Cf. idem, Verdade, Condição e Destino no Pensamento Português
Contemporâneo, Porto, Lello & Irmão-Editores, 1976, 81.

15 Cf. idem, Estudos sobre o Pensamento Português Contemporâneo, 59.
16 Cf. ibidem.
17 Cf. idem, Verdade, Condição e Destino, 85.
18 Cf. idem, Estudos sobre o Pensamento Português Contemporâneo, 59.
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dentemente de continuar a aludir à «crucial dificuldade onto-
lógica» de se poder afirmar a «queda em Deus», não se furtará
a reconhecer o «insuspeitado valor e indiscutível fecundidade»
da concepção de Bruno, nomeadamente «as vastas zonas do ser
e do saber» que nela é possível «explorar e abranger»:

Da significativa e funda crítica de Leonardo Coimbra
já no nosso estudo sobre o pensador d’O Pensamento
Criacionista nos ocupámos. Lembrá-la-emos na conclusão
deste escrito. Importa essencialmente ver se o pensa-
mento de Bruno não terá para além da sua crucial difi-
culdade ontológica, demasiado visível, insuspeitado valor
e indiscutível fecundidade. Não deve recear estudá-lo
todo o pensador que superou a polémica contra o irra-
cional com que o limitado racionalismo entre nós se
minora e aniquila. Por agora, porém, fique o problema
tão-somente enunciado. E esperemos que um futuro
intérprete da urgente história do pensamento português
moderno nos dê a honra de rever atentamente as relações
significativas que acabámos de propor [...]. Não pre-
tendemos velar as dificuldades do seu pensamento. Só
não tem dificuldades, só as não encontra e põe, o pensa-
mento mediano. Bruno parte, certamente, de um alo-
gismo ou, noutros termos, de um absurdo quadrado: a
queda em Deus, ou a Perfeição que se corrompe. Mas
quando vemos tudo quanto desse absurdo quadrado
Bruno tirou, as vastas zonas do ser e do saber que lhe foi
dado explorar e abranger, sentimos sincero respeito pelo
que já supúnhamos tão facilmente refutável. 19

Mais, como também se verá, Marinho, na Teoria do Ser e da
Verdade, irá mesmo mais longe e não se furtará a conceber a
«cisão» do ser segundo pressupostos e contornos que, no
essencial, acusam uma inequívoca afinidade com o pensamento
que Bruno havia consagrado na sua concepção sobre o «mys-
terio indecifravel» da «descontinuidade» do ser.

19 Cf. ibidem, 76; 81.
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E, por isso, o presente estudo, com o qual se intenta criar
condições para um adequado ajuizamento da real posição de
Marinho sobre a concepção da «descontinuidade» do ser por
parte de Bruno, não poderá deixar de fazer incidir a sua abor-
dagem sobretudo no pensamento que Marinho consagra sobre
a «cisão» do ser 20.

Do ser ao essente, através da «cisão» do ser

Antes de mais, será de dizer que o pensamento de Marinho
sobre a «cisão» se consubstancia em duas grandes asserções:
primeira, que a «cisão» do ser e do essente são um dado;
segunda, que a «diferença ontológica» de ser e essente radica na
«cisão».

Por um lado, partindo da acepção etimológica de «cisão»
como o que «evoca cindir, o que cinde, se cinde, e sugere ime-
diatamente ruptura» 21, Marinho concebe que o ser consiste num
processo de sistemática «separatividade» 22 ou «ruptura» 23, por
força do qual todo o essente, incluído obviamente o mundo,
também não passa de ser «altereidade e alteração», ou seja, um
«constante cindir-se de outro ser, ou cindir outrem de si, ou
cindir-se de si próprio o ser que nos foi dado ou assumimos»:

Pois se a cisão surge neste primeiro estádio como o
que implica altereidade e alteração, como o que se revela

20 No presente estudo, não se porá ênfase idêntica na caracterização
da concepção de Bruno sobre o «mysterio indecifravel» da «descon-
tinuidade» do ser («infinito absoluto»), por se considerar como adquirida
e/ou conhecida a partir de: Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio
(Bruno), 2 vols.

21 Cf. J. Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, Lisboa, Oficinas de Gui-
marães Editores, 1961, 63.

22 Cf. ibidem.
23 Cf. ibidem, 24; 51.
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outro ou se torna outro, como o que convém ao que se
designa por irremediável trânsito e crise, afastamento,
separação, distância infinita, desacerto, dispersão, des-
concerto, desarmonia — queda aceite como o que ocorre
no que é, ou a partir do que autenticamente é, como vir
a não ser o que plenamente foi [...]. Àqueles a quem foi
dado na verdade do amor, da fé ou do pensamento
segura ou obstinadamente persistir, a forma mais sensível
e por isso mais gritante da cisão os espera. Tal é o sentido
irrecusável e obsessivo do confluir incessante da vida na
morte, incessante, como vamos advertir, em vários modos
secretos ou patentes: pois todo o viver é no tácito e
íntimo sentir, na reflexão limitada, ou sequer na comum
experiência, desde o nascimento, constante cindir-se de
outro ser, ou cindir outrem de si, ou cindir-se de si
próprio o ser que nos foi dado ou assumimos. 24

Por outro lado, interrogando-se sobre a causa e o processo
da génese da «altereidade» e da «alteração» do essente, Marinho
não só concebe que é a «cisão», enquanto «cisão autêntica» 25,
que «está na origem de todo o separar e separar-se, na origem
do que já entre nós se chamou separatividade»,

Logo vemos também que cisão, como ruptura, mas
com o súbito do cindir ou cindir-se, está na origem de

24 Cf. ibidem, 67-68.
25 Marinho concebe como «cisão autêntica» aquela que aparece

«como o que se diz cisão e união cumulativa»: «Então, dizemos, não só o
ser da visão unívoca se aparece como o que de si se cinde infinitamente,
mas a mesma visão e a verdade da visão são para si como o que se cinde
absolutamente. E esta é já a cisão autêntica, encoberta em todo o mani-
festado, oculta em todo o absoluto, como o que se diz cisão e união
cumulativa — pois não é já apenas a cisão que se depara como extrínseca
ao espírito e ao pensamento, mas a que surge do íntimo do que pensa e
no próprio pensamento, vindo em todo o múltiplo e unívoco pensar como
seu segredo subtil ou já reflectida consciência, e ela é o por que espírito e
pensamento são tal qual são» (cf. ibidem, 71-72).
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todo o separar e separar-se, na origem do que já entre nós
se chamou separatividade enquanto forma, estado ou
processo do que se separa ou separou 26,

como, subsumindo a «cisão autêntica» como «cisão extrema», a
«cisão extrema» como «cisão divina», «cisão humana» e «cisão
cósmica», e a «cisão divina» como «cisão em Deus» ou «cisão
extrema» por antonomásia 27, Marinho concebe que a «cisão
divina» é «aquela cisão primeira e absoluta que tem por
contrapolar a sensível cisão extrema», graças à qual, como «cisão
absoluta», como «cisão em Deus», como «originário», como
«cisão originária do ser», como origem de «toda a origem»,
como «origem do ser plural, dos mundos, da vida», se dá, quer
a individuação de Deus, quer a «origem» de «tudo quanto
existe» 28 e/ou é ente-sendo, a saber, Deus, homem, mundo,
erro, amor e fé:

Que é a cisão divina? No mais extrínseco sentido
cabe entendê-la como a cisão em Deus. Por ela, o divino
é para nós numa multiplicidade, ou em divinos avatares,
ou divinas pessoas. Noutro sentido, porém, e o mais
fundo, a cisão divina é aquela cisão primeira e absoluta
que tem por contrapolar a sensível cisão extrema, e é a
primeira e mais funda e absoluta cisão pela qual é Deus

26 Cf. ibidem, 63.
27 Cf. ibidem, 83-84.
28 Cf. ibidem, 94. Noutro contexto, Marinho reafirma e/ou explicita

nestes termos a expressão «tudo quanto existe», decorrente da «cisão
divina»: «Da cisão, como o abscôndito e patente só ao espírito, emergem
os deuses transitórios do grande tempo mediador para a eternidade [...].
Da cisão emerge também o cosmos tão indefinido e irresoluvelmente
múltiplo como o vêem, ou dizem, modernos filósofos e sábios, tão finito
e idêntico como o viam, ou diziam, os antigos. Da cisão emerge o ser para
a vida e para a morte, todo o finito e infinito instinto e desejo de gerar e
renascer do ser do amor e seu não-ser, toda a alma mortal e imortal, tudo
quanto é diverso em número, forma, grau, modo de ser, relação» (cf.
ibidem, 115).
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e sem a qual Deus persiste como o ser opaco e inde-
terminado ou na opacidade da crença ou da descrença
sem digna ciência que o exprima. Pela cisão divina, ou
cisão absoluta, toda a origem se explicita e o princípio se
alcança do autêntico pensamento. 29

«Princípio de todo o saber», «âmago secreto do conhe-
cimento tal qual é no homem e para o homem: o mesmo que
une cinde, o mesmo que cinde une, eternamente», «razão subtil
de todo o enigma e de todo o mistério», «sentido autêntico do

29 Cf. ibidem, 91-92. Conforme se constata, para Marinho, a «cisão
divina» como «sentido da cisão primordial» não consiste apenas em fazer
surgir o «divino outro que uno absoluto» (cf. ibidem, 90) ou em fazer
«surgir Deus e todo o divino», mas ela constitui também a doutrina e o
fundamento da natureza e da essência criadora de Deus. Marinho evi-
dencia uma e outra perspectiva deste modo: «Todo o velado então se nos
descerra como ao que finalmente apreendeu que a cisão de Deus não é
apenas a cisão pela qual Deus é nas sucessivas divindades, nas divinas
pessoas e em toda a infinda multiplicidade da relação entre o que é
manifestado e imanifestado, patente e secreto, revelado e oculto, mas é
essencialmente a cisão por que é o próprio Deus tal qual é na relação que
ao mesmo tempo no-lo revela e no-lo oculta. Então, dizemos, o sentido
da cisão primordial emerge, a cisão pela qual surge Deus e todo o divino
tais quais são para nós e para si enquanto o somos e cremos e amamos
no mais íntimo de todo o amor, enquanto pensamos; e Deus surge como
o que cria, ou foi, ou é, ou será na relação e pela relação de criador e
criatura, e, na mesma crença ou no pensamento, anterior a toda a criação.
Pois pela cisão é toda a origem e pela origem não é por certo o que não
carece de origem alguma [...]. E o que não pode ser objecto de negação
alguma [...], como o por que é todo o conceito e compreensão finita e sua
infinita transcensão na verdade que é e é absolutamente como o que
propriamente é — esse, como o incriado, visto ainda como divina pessoa,
é o que transcende já toda a relação e carência de relação a si ou a outrem,
toda a cisão de secreto e patente, do oculto e do revelado, do mesmo e
do outro, de substancial e insubstancial. Por esse é o ser, todo e o mínimo
ser [...]. De saber que ele é o incriado em Deus e no homem [...]. Eis por
que cabe bem entender o que se significa quando se diz que Deus cria,
ou quando se refere criação do homem e do que é ou é para ser. Pois toda
a criação supõe o vínculo do espírito incriado» (cf. ibidem, 93-94; 96-97).
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absoluto» 30, Marinho, reassumindo o carácter «enigmático» e
«misterioso» da «cisão divina» ou «cisão extrema», reafirma que
ela é a «cisão pela qual instantaneamente se revelou e gra-
dualmente se tornou patente tudo quanto é e quanto não é para
ser» 31, que ela é o «em que, por que e para que» todo o
«encoberto se descobre», todo o «secreto» «se patenteia», todo
o «oculto» e todo o «misterioso e inonimado» «se revelam», que
ela é o «mundo da decisão», porque «todo o juízo, todo o
decidir, todo o determinar, todo o afirmar e negar [...] está na
cisão»:

[Cisão extrema] É a cisão, pela qual se rasgam todos
os véus, todo o encoberto se descobre, se patenteia todo
o secreto e se revela todo o oculto, o mundo do indeciso,
como o mais fundo e o mais remoto, o único e impas-
sível, o misterioso e inonimado, o enigmático que pende
entre saber e ignorar, o incerto e improvável, o negado
e sempre pressuposto, em que, por que e para que é a
cisão. Ela é também [...] finalmente, como finalidade e fim
do saber, cisão extrema: o que decide, pelo que se decide
e em que se decide do ser da verdade no enigma e da
verdade da cisão [...]. A cisão é, porém, ainda, dizemos,
o mundo da decisão, porque todo o juízo, todo o decidir,
todo o determinar, todo o afirmar e negar como real ou

30 Cf. ibidem, 76-77. Corroborando o afirmado, Marinho não só des-
creve nestes termos particularmente eloquentes a essência «enigmática»
e «misteriosa» da «cisão extrema» ou «cisão divina», como afirma que ela,
por força dessa sua essência, só é acedível pelo «que medita»: «No mais
profundo seio da cisão autêntica, descobre então, o que medita, o princípio
de todo o saber, a razão subtil de todo o enigma e de todo o mistério, o
âmago secreto do conhecimento tal qual é no homem e para o homem: o
mesmo que une cinde, o mesmo que cinde une, eternamente. E o sentido
autêntico do absoluto aqui surge: como o que se separa ou de si tudo
separa como ser da verdade, mas não para si separa, como espírito e
verdade. Tal o próprio sentido de todo o pensamento e de todo o secreto
ou patente, oculto ou velado ser e viver da vida» (cf. ibidem).

31 Cf. ibidem, 91.
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como existente, ou como ser, ou como verdade, está na
cisão, e nem pode sem ela pôr-se nem sem ela com-
preender-se. E está na cisão como o que se torna outro,
ou o cinde de si e o torna outro. No extremo da cisão se
sabe, enfim, todo o ser cindido da verdade [...] 32

Porém, para além de subsumir na «cisão divina» ou «cisão
em Deus» a plenitude da «cisão extrema» do ser, a partir da
qual tanto se torna possível a individuação de Deus, como a
originação do homem («cisão humana») e do mundo («cisão
cósmica»), Marinho concebe que, com a «cisão extrema» ou
«cisão divina», também se torna possível a emergência do erro,
do amor e da fé.

E, se, em relação ao erro, Marinho põe em evidência que o
erro é de natureza ontológica 33, porque, «no extremo da cisão
se sabe, enfim, todo o ser cindido da verdade, e a verdade se
diz vácua abstracção que não convém a ser algum» 34,

Pois não parece difícil ver que «todo o ser separado
da verdade» é o que vivem ou diversamente mostram
viver os homens, e ainda os mais crentes, e que «a ver-
dade que não convém a ser algum» ocorre de modo mais
ou menos subtil no pensamento dos filósofos e dos
homens de toda a ciência na época extrema da cisão no
homem 35,

32 Cf. ibidem, 79-80. Advertimos que, no presente estudo, acerca da
«cisão» do ser no pensamento de Marinho, nos ocuparemos sobretudo da
«interrogação» do ser (ou verdade do ser) e/ou da «cisão» ao nível do ser,
contentando-nos praticamente com uma alusão sumária à «interrogação»
da verdade (ou ser da verdade) e/ou da «cisão» ao nível da verdade no
contexto da caracterização da gnoseologia de Marinho.

33 Posteriormente, ao referir-se à «ontologia do ser enquanto ser»
como a um «engano radical», Marinho sugerirá nestes termos a concepção
do erro ontológico: «Recair o homem no engano radical, a isso está ele
sempre sujeito enquanto existe» (cf. ibidem, 141).

34 Cf. ibidem, 80.
35 Cf. ibidem, 82. Anota-se que Marinho, mais frequentemente, fala

do erro acopladamente com o mal, sendo que, ao fazê-lo, o faz com uma
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já, em relação ao amor e à fé, Marinho tanto porá em evidência
que o amor e a fé se dão no homem como uma decorrência
ontológica da «cisão» do «ser da verdade»,

Emergem amor e fé do ser da verdade na cisão,
emergem como o que recorre sempre para a visão
unívoca e ser da visão [...]. Tal o autêntico amor em geral
secreto nos amantes e em tudo quanto sente ou é para
ser e haver sentido, tal o amor como vínculo genesíaco
da eterna verdade, tal toda a crença, símbolo realíssimo
da assumpção da plenitude do ser em espírito e ver-
dade 36,

como porá em evidência que a «condição» do homem tanto
pode ser de «crença» como de «descrença», de «ter o ser em si
prisioneiro», como de «ser ele mesmo prisioneiro do ser».

É que, para Marinho, a emergência do amor e da fé dá-se
no âmbito dum processo de «cisão» consubstanciada pela dia-
léctica do ser e da «negatividade» ou do «Nada» 37, graças a cujo

certa dose de ambiguidade. Pois, quando era de esperar que Marinho, por
conceber a «cisão» do ser como origem de todo o essente, concebesse o
mundo como ontologicamente mau, tal como de resto o faz em relação
ao erro (consagrando portanto a afirmação ontológica do erro e do mal),
eis que ele, ao contrário, manifestando uma certa ambiguidade, concebe
o mundo como ontologicamente bom.

36 Cf. ibidem, 125.
37 Sem prejuízo de se voltar posteriormente à relação do ser e da

«negatividade» ou do «Nada» como pressuposto ontológico sob que
Marinho equaciona a individuação ou determinação do essente, pensamos
ser de relevar no presente contexto a forma como Marinho caracteriza a
dialéctica do ser e da «negatividade» na emergência do amor e da fé:
«Instância decisiva aparece com o que se chama negatividade, agora
atendida não já no pensar, mas ainda só na relação a ele e para ele. Assim
nos interessa todo o outro do amor, como desamor, abominação e ódio
insofrível, assim nos interessa todo o outro da crença, não só como des-
crença e irremediável cisão aceite, mas como ateísmo, na extrema oposição
ou contraposição à fé, à religião e à própria ideia de Deus. Do mesmo
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processo o amor e a fé, nem podem deixar de «emergir outros
do que são», portanto como «indiferentismo» ou «ódio», «des-
crença» ou «ateísmo», nem podem deixar de «se referir» ao
«outro e mesmo»:

Pois o amor e a fé são já na cisão e por ela, e essa é
a razão informulada, mas bem funda, de em si e por si
emergirem outros do que são, mas ao mesmo sempre se
referindo e para o outro e mesmo impotentes transitando
em seu subtil poder [...]. Pelo amor e pela fé, enfim, ou
pela crença e pela descrença em que a fé se assume ou
se ultrapassa, adianta o homem a consciência da sua
própria condição, quer quando se lhe revela que tem o
ser em si prisioneiro, quer quando de seguida descobre,
atónito e maravilhado, que é ele mesmo prisioneiro do
ser. 38

passo nos interessa toda a negação da verdade» (cf. ibidem, 130-131). Por
outro lado, também pensamos que, por força da perspectiva dialéctica sob
que interpreta a relação do ser e da «negatividade» ou «Nada», e
consequentemente a determinação do essente, será pertinente neste
contexto aproximar a concepção de Marinho da de Hegel. Por exemplo,
M. José Cantista também patrocina a perspectiva hegeliana da concep-
ção de Marinho (cf. M. Cantista, A Experiência do Pensamento em José Ma-
rinho — Breve Contributo para uma Leitura da «Teoria do Ser e da Verdade», in
Actas do Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contemporâneos (1850-
-1950), UCP, Porto, e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, vol. III,
2002, 118; 121).

38 Cf. Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, 125-126. Pressupondo o
carácter dialéctico da «cisão» e da emergência do amor e da fé, Marinho
ilustra nestes termos a conaturalidade de a fé e a religião tanto poderem
consubstanciar no homem a forma da «crença» como a da «descrença», a
forma da afirmação de Deus como a forma do «ateísmo» ou do «nihi-
lismo»: «a teoria, dizemos, não pode fundar-se na ilusão de fé alguma ou
de crença alguma como definitiva e suficiente, se não é também a teoria
da descrença plenamente assumida na filosofia responsável, descrença
assumida até ao extremo de toda a negação de Deus, ou seja o ateísmo e
o consequente nihilismo aceites em sua plenitude» (cf. ibidem, 133).
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Mas, finalmente, para além de conceber que na «cisão
divina» ou «cisão absoluta» ou «cisão extrema» se dá a «perda
da unidade originária», e com ela quer a individuação de Deus,
quer «a origem do ser plural, dos mundos, da vida» (Deus,
homem, mundo, erro, amor e fé), Marinho também concebe que,
pelo Conhecimento e mediante um processo de «anulação» e/
ou de «re-união» e/ou de «expiação», se há-de operar no «ser
de Deus» e na «criatura», no «erro e mal», o «restabelecimento»
da «unidade perdida» 39:

Assim nos foi dado chegar a referir, para sempre
renovada compreensão, o que, para além de tudo quanto
separa o ser de si ou da sua verdade, anula e cumpre
toda a cisão, toda a criação, toda a relação finita e infinita.
Enquanto, porém, o apreendemos apenas como ser da
verdade e o assumimos pela visão unívoca sem ciência
de si, a cisão é, e a relação do criador e da criatura, e todo
o limite e imperfeição actual e a última insignificação e
absurdo do que é em nós e para nós, e erro e mal e
expiação do erro e do mal, ou se conceba como expiação

39 Anteriormente à Teoria do Ser e da Verdade, obra em que consagra
de forma eminentemente encoberta a ideia da «expiação» do «ser de
Deus», da «criatura» e do «erro e do mal», Marinho já havia afirmado nos
seguintes termos, nos Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, o
«restabelecimento» da «unidade perdida»: «Desta cisão originária do ser
procede a cisão no conhecer. Este, porém sob pena de morte, terá de
restabelecer a unidade perdida. Esta cisão, esta perda da unidade
originária é a origem do ser plural, dos mundos, da vida» (cf. Marinho,
Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 438-439). Entretanto,
em relação à problemática do «restabelecimento» da «unidade perdida»,
advertimos que não é nosso propósito, tal como não o é relativamente à
problemática da «interrogação» da verdade ou do ser da verdade, assumi-
-la de forma própria e detalhada. No entanto, nem por isso queremos
dispensar-nos de chamar a atenção para o facto de o mencionado contexto
de Marinho indiciar que ele concebe o «restabelecimento» da «unidade
perdida» essencialmente à luz do «conhecimento» e/ou da «razão». Sobre
este aspecto, cf. também idem, Teoria do Ser e da Verdade, 137-143.
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da criatura, ou já se apreenda como simples expiação do
ser de Deus e subtil transcensão na morte simbólica e
exemplar da relação entre o que cria e é criado. 40

Da «ontologia do ser enquanto ser» à «ontologia do espírito»:
a inteligibilidade da «cisão» do ser

Contudo, ao indexar à «cisão» do ser o fundamento da
«diferença ontológica» do ser e do essente, Marinho configura
fazer questão de se mostrar perplexo em relação à possibilidade
da «cisão» do ser. Ele diz a tal propósito:

Mas como é possível conceber a cisão no ser?
E como é possível conceber que ela fosse possível? 41

É que, não obstante constituir uma certeza para Marinho
que «tudo», o essente e o «ser em sua plenitude», «nasce de
outrem», e que é por força de tal «proposição metafísica» que
«se estabeleceu assim diferença entre originário e originado»,
nem por isso a interrogação sobre a possibilidade de o ser «não
permanecer» «igual a si», mas se «autolimitar e se fazer múl-
tiplo», deixa de representar para Marinho «aquele ‘enigma’ que
move desde sempre todo o conhecimento do homem»:

Tudo quanto surge, nasce de outrem antes de se
encontrar a si. Esta proposição não é susceptível apenas
de uma aplicação determinada, ao momento tal ou tal da
realidade, como também ao ser em sua plenitude. É uma
proposição metafísica que tem por origem o ser livre e
incondicionado, ou o espírito, e susceptível portanto de
se referir ou determinar o ser em todos os seus momen-
tos. Mas, podemos perguntar-nos, por que motivo
alguma coisa surgiu e se estabeleceu assim diferença

40 Cf. ibidem, 94.
41 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 448.
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entre originário e originado? Na sua imensidade, porque
não permaneceu o ser igual a si e se autolimitou e se fez
múltiplo? [...] Mas como pode o que é plenamente, auto-
limitar-se sem se negar? E como pode negar-se o ser que
é igual a si, o único, o idêntico, o perfeito? Esta série de
interrogações são formas sucessivas e correlatas daquele
«enigma» que move desde sempre todo o conhecimento
do homem [...] 42

Mas, apesar desta postura de perplexidade, Marinho não
deixa de ser categórico na afirmação da inteligibilidade da
«cisão» do ser.

Como é que ele o consegue? Pura e simplesmente, porque
substitui a «ontologia do ser enquanto ser» pela «ontologia do
espírito» 43.

É que, para Marinho, não só se dá que «a obsessiva onto-
logia do ser enquanto ser, com a consequente gnosiologia refe-
rida ao homem como sujeito do conhecimento e da verdade,
desvirtuam o próprio sentido de pensar»,

A obsessiva ontologia do ser enquanto ser, com a
consequente gnosiologia referida ao homem como sujeito
do conhecimento e da verdade, desvirtuam o próprio

42 Cf. ibidem, 444.
43 Cf. idem, Teoria do Ser e da Verdade, 11-12. Relativamente à ex-

pressão «ontologia do espírito», configura-se-nos como oportuno registar
neste contexto duas considerações: em primeiro lugar, que Marinho tanto
anota que tal «expressão ocorre no último livro de Leonardo Coimbra»,
como acrescenta que «menciona» tal expressão «com sugestivo intento»
(cf. ibidem, 11-12; L. Coimbra, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, Porto,
Livraria Tavares Martins, 1935, 51); em segundo lugar, que, embora rela-
cione a sua ontologia com a «ontologia do espírito» que Leonardo havia
afirmado, nem por isso, a nosso ver, a «ontologia do espírito» de Marinho
deixa de constituir uma concepção com especificidade. Aliás, tal espe-
cificidade não se dará apenas em relação a Leonardo, mas em relação à
generalidade dos autores que também adoptaram uma tal concepção da
ontologia, incluído obviamente Hegel (autor que Marinho faz supor como
uma das referências fundamentais do seu pensamento).
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sentido de pensar. Assim, nós fomos levados a interrogar-
-nos sobre aquilo mesmo que se supõe sabido de uma vez
por todas, como se um tal saber tivesse autêntico sen-
tido 44,

como se dá que «os caminhos de toda a ontologia do ser en-
quanto ser, quer ontologia de Deus, quer ontologia do homem,
vão a nenhures, à irremediável cisão», isto é, à «ontologia do
espírito»:

Os caminhos de toda a ontologia do ser enquanto
ser, quer ontologia de Deus, quer ontologia do homem,
vão a nenhures, à irremediável cisão. Se fosse já agora
lícito assim dizer, poderia advertir-se que toda a estática
e dinâmica teorese aporta aqui a uma ontologia do espí-
rito. 45

Ou seja, através da «interrogação» 46 ou «teorese» sobre o
ser ou verdade do ser e sobre a verdade ou ser da verdade,
Marinho vê-se «aportado» à «ontologia do espírito», «ontologia
do espírito» que se subsume, quer numa gnoseologia metafísica
ou metafísica do «pensar», da «cisão» e do «mistério», quer
numa «ontologia da cisão e do Nada», em suma, numa «meta-
física mística» 47.

44 Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, 153. Sobre a rejeição da «on-
tologia do ser enquanto ser» cf. também in ibidem, 11; 141; 163-164.

45 Cf. ibidem, 11-12.
46 Dado o carácter intérmino sob que Marinho concebe a «interro-

gação» sobre o ser e a verdade, Marinho designa tal «interrogação» por
«fundamental» e/ou «originária ou principal» (cf. ibidem, 58), definindo
como segue a «interrogação fundamental»: «Compreendemos, pois, por
interrogação fundamental a que não pode dar-se por cumprida, a que
nunca é feita e recusa todo o facto enquanto tal, a que jamais se cumpriu
num passado, ou está segura nalgum presente de último e definitivo
responder, a que só aparentemente se cumprindo e anulando em qualquer
forma de saber filosófico, teológico ou científico, sempre se restabelece»
(cf. ibidem).

47 No presente contexto, a expressão «metafísica mística» é utilizada
no sentido de «metafísica gnóstico-judaica» ou de misticismo gnóstico-
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Por um lado, em nome de conceber que, no Conhecimento,
se dá uma «relação de reciprocidade» entre a subjectividade» e
a «exterioridade» 48, que, «se a filosofia é essencialmente sub-
jectividade é porque o espírito pode ter, enquanto conhecimento,
começo e fim nele próprio» 49 e que «não há conhecido que não
implique conhecimento!» 50, Marinho poderá afirmar que o
Conhecimento consiste no «pensar» ou no «pensamento», já que,
para ele, tanto se dá que «o pensamento enquanto tal» «é o real
presente a si», como se dá que «o pensamento», «fusiona com
o ser» e «é dele inseparável», «não é oposto ao ser, mas o pró-
prio ser»:

Se todo o real é verdade ou símbolo da verdade,
todo o pensamento é o real presente a si. Aqueles que
vêem o pensamento como extrínseco ao ser, numa
aposição ou mera adjunção, nem o atenderam em sua
origem, nem em sua mais íntima finalidade. Em sua
origem, com efeito, quer intuitiva, quer sensível, o pen-
samento fusiona com o ser e é dele inseparável. E nesta
concreção originária se nos apresenta a essência do
pensamento, seu destino terrestre, sua finalidade trans-
cendente. O pensamento não é oposto ao ser, mas o
próprio ser que, abandonando seu vestuário irisado e
perecível, alcança a luz diáfana. Não é, pois, autêntico
pensamento aquele que no homem exprime algo «acerca
de», mas aquele a quem o próprio ser constitui, aquele
que não é diferente do próprio ser, senão na medida em

-judaico (cabala), concepção em que a racionalidade metafísica e a racio-
nalidade religioso-teológica se consubstanciam numa única entidade, de
natureza filosófico-religiosa, tão racional como religioso-revelada, a saber,
num misticismo metafísico ou «metafísica mística». Sobre esta questão
cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 282-283.

48 Cf. Marinho, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III,
414.

49 Cf. ibidem, 408.
50 Cf. ibidem, 414.
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que se distingue o ser regressando a si, o que mais
profundamente «reflexão» significa, do ser alheio a si,
disperso e complexo, o que por inconsciente espontâneo
ou irreflectido se designa. Todo o pensamento é, pois,
reflexão, sem ela não existe o conhecimento. 51

Por outro lado, porque concebe que a «interrogação» sobre
o ser e a verdade, mesmo se na «intuição pura» ou na «visão
unívoca» 52, não dá senão para o «sentido do enigma e depois
para o sentido do mistério» 53, Marinho poderá afirmar que o
Conhecimento do ser e da verdade consiste no «enigma» e no
«mistério» absoluto, já que tanto se dá que conhecer o ser e a
verdade «de uma vez por todas» significa «desvirtuar o próprio

51 Cf. ibidem, 430. Interpretando a concepção gnoseológica de Marinho
à luz de uma perspectiva ontometafísica, M. José Cantista, ao referir-se à
Teoria do Ser e da Verdade, dirá que «a obra de que nos ocupamos é sem
dúvida, um discurso lógico, numa expressividade ontológica e metafísica».
Explicitando esta sua interpretação, Cantista anotará que, «à maneira do
idealismo alemão, que muito influenciou Marinho, e que muito nos
ajudará a compreendê-lo», Marinho concebe que «o lógico e o ontológico,
no nível mais radical da experiência do pensar, isto é, no nível da Razão
(Vernunft), e não do entendimento (Verstand), o lógico e o ontológico ao
nível do Espírito coincidem». Aliás, indo mais longe, Cantista acrescentará
que «este Espírito, muito aparentado com a Ideia Absoluta hegeliana,
recebe em Marinho o nome de insubstancial substante» (cf. Cantista,
A Experiência do Pensamento em José Marinho, in Actas do Congresso Interna-
cional Pensadores Portuenses Contemporâneos (1850-1950), vol. III, 118). Por sua
vez, J. Croce Rivera, ao comentar a concepção de Marinho sobre a onto-
logia, observará que Marinho, «intentando [...] uma ‘ontologia do espírito’,
a Teoria do Ser e da Verdade não a descreve, antes a constrói, possibilitando
a sua intrínseca constituição» (cf. J. Rivera, Logos e Liberdade no Pensamento
de José Marinho, in Actas do Congresso Internacional Pensadores Portuenses
Contemporâneos (1850-1950), UCP, Porto, e Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, Lisboa, vol. III, 2002, 130).

52 Cf. Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, 20-21; também in ibidem,
21-23; 35; 59; 153.

53 Cf. ibidem, 23-24.
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sentido de pensar», como se dá que a «interrogação» sobre o ser
e a verdade nunca passará de um processo de «trânsito e re-
curso infindável» 54:

Sai então o tácito espírito abscôndito no homem para
o sentido do enigma e depois para o sentido do misté-
rio — e a ruptura dir-se-ia completa com o agora secreto
ver do patente já visto. 55

Finalmente, porque concebe que, «intuindo ou pensando,
nós cindimos o ser no intuí-lo ou pensá-lo» 56, Marinho pode
afirmar que «o conhecimento é, nele mesmo, afirmação da
cisão», já que, por um lado, «só conheço na medida em que me
distingo daquilo que conheço»,

Se consideramos o conhecimento como contrapolar
do amor, descobriremos alguma coisa de significativo.
Assim, vemos que o conhecimento é, nele mesmo, afir-
mação da cisão. Só conheço na medida em que me dis-
tingo daquilo que conheço. Assim aparece o conheci-
mento em suas mais patentes formas de percepção,
imagem, conceito 57,

e, por outro lado, é «pelo juízo que a sensação se torna per-
cepção, por ele que a percepção se torna conceito, por ele que
o conceito devém gradualmente ideia imperecível»:

[...] assim morre a sensação em percepção e esta em
conceito. E não é sem secreta intenção que o termo
«morte» aqui se emprega. Ele corresponde ao nosso pen-
samento da profunda analogia entre o juízo e a morte:
pois é pelo juízo que a sensação se torna percepção, por
ele que a percepção se torna conceito, por ele que o
conceito devém gradualmente ideia imperecível. 58

54 Cf. ibidem, 56; cf. também in ibidem, 35.
55 Cf. ibidem, 23-24.
56 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 440.
57 Cf. ibidem, 416.
58 Cf. ibidem, 431.
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Mas, ao mesmo tempo, como ficou dito, Marinho, para
além de conceber a «ontologia do espírito» em termos de uma
gnoseologia metafísica ou de uma metafísica do «pensar», da
«cisão» e do «mistério», também conceberá a «ontologia do
espírito» em termos de uma «ontologia da cisão e do Nada» e/
ou de uma «metafísica mística». E Marinho afirma a concepção
da «ontologia do espírito» como «ontologia da cisão e do Nada»
e/ou como «metafísica mística», porque ele concebe a «ontologia
do espírito» à luz de pressupostos filosófico-metafísicos (clás-
sicos e modernos) e místico-metafísicos.

Por um lado, fazendo-se eco dos grandes pressupostos da
filosofia metafísica clássica, Marinho assevera que «todo o
homem é um animal ético-metafísico» 59, que «toda a verdade
que não se funda no absoluto não é» 60, que «o significado e o
valor da metafísica não consistem em dar-nos um pensamento
de hoje», mas sim em dar-nos um pensamento perene e de «ple-
nitude» 61, que «a metafísica está para além de todo o pragma-
tismo ou tecnicismo» 62, que «a metafísica é o alfa e o ómega do
pensamento no homem» 63, que «a metafísica é essencialmente

59 Cf. idem, Valor e Significado da Metafísica, vol. III, 282. Marinho
considera que «Metafísica é um nome muito mau» para designar a ciência
que se ocupa do ser e/ou do absoluto e que, por isso, «mais propria-
mente» ela «deve chamar-se» «ética-metafísica». Reconhecendo que, se
«ética-metafísica tem a desvantagem dum nome compósito», Marinho
considera que a «ética-metafísica» tem no entanto «a vantagem de ser mais
adequado pela amplitude que sugere» (cf. ibidem, 306). Por isso, Marinho
adoptará a expressão de «ética-metafísica» para conceber a «metafísica»,
caracterizando-a ao mesmo tempo nestes termos: «A nossa metafísica tem
pouco que ver com a estrela e com o átomo, pouco também atende ao
complexo do vário existir. É uma metafísica do homem como espírito,
como ser de pensamento e de amor, de verdade e de bem, e designando-
-a por ética-metafísica pretendo distingui-la das de maior âmbito ou
diferente âmbito» (cf. ibidem, 284).

60 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 465.
61 Cf. idem, Valor e Significado da Metafísica, in vol. III, 315.
62 Cf. ibidem, 320.
63 Cf. ibidem, 360.
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uma ontologia, um conhecimento do Ser como tal» 64, que «o
problema essencial de toda a metafísica foi e é sempre este: que
é o Ser» 65, que «a metafísica tem por origem não só a apreensão
do absoluto mas a compreensão do ser múltiplo» 66, que «a
metafísica está perante o Ser, mas também perante os seres» 67,
etc., etc., etc.

Por outro lado, fazendo-se eco dos grandes pressupostos da
filosofia metafísica moderna 68, Marinho assevera que «o
conhecimento ou não será ou se encontrará implicado com o
profundo processo do ser» 69, que «todo o Espírito existe para
pensar, todo o ser existe para ser pensado — eis no que a
metafísica se fundamenta» 70, que «a metafísica propõe-se saber
como o ser que em Deus é, aparece sendo no homem, como o
pensamento que em Deus se pensa aparece pensando no
homem» 71.

Finalmente, e sobretudo, fazendo-se eco dos grandes
pressupostos da «metafísica mística», Marinho assevera que a
metafísica «será na sua forma suprema a santa-sagesse: um
compreender de tudo quanto existe na sua relação ao Ser que

64 Cf. ibidem, 250.
65 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 458.
66 Cf. idem, Valor e Significado da Metafísica, in vol. III, 250. Marinho

faz supor que, «legitimamente», o «absoluto» não deve ser designado
como «Deus»: «Meditando na relação do homem ao absoluto, pus-me
longa e repetidamente a questão de saber se o absoluto pode legitima-
mente ser designado como Deus ou se, pelo contrário, a ideia de Deus
como criador e como providencial não deverá ser da metafísica arredada»
(cf. ibidem, 325).

67 Cf. ibidem, 250.
68 Observa-se que o pensamento de Marinho repercute com evidência

os grandes pressupostos da filosofia moderna (através de autores como
Kant, Hegel, Bruno, Leonardo Coimbra), nomeadamente no que respeita
ao primado da subjectividade, da razão, do pensamento, da idealidade e
da dialéctica na concepção do Conhecimento e da ontologia.

69 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 455.
70 Cf. idem, Valor e Significado da Metafísica, in vol. III, 269.
71 Cf. ibidem, 280.
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subsiste e a apreensão firme do Ser para que tudo tende e em
que toda a particularidade e diversidade tem seu fim» 72, que
«a metafísica apreende um valor puro (que é a sabedoria)» 73,
que «a concepção e a expressão da teoria do ser e da verdade
ultrapassam o modo lógico de referir na mera relação de
antecedente a consequente [...]» 74, que «o que referimos como
ser da verdade, não tem propriamente intérprete: ele a si mesmo
diz como o que não cria, nem é criado, nem de criar carece, nem
amor é, nem de amor algum depende ou interdepende, nem de
fé» 75, que se «perdeu, porém, a ilusão dos primeiros ou últimos
princípios da filosofia ou de qualquer ciência, pois o autêntico
primeiro princípio [princípio do pensar e/ou do ser] se renova
sempre, surgiu pelo sentido da cisão extrema» 76, que «sem o
que cinde absolutamente no que absolutamente une, não há
saber do espírito, não há sentido para ser consciente, não há
exercício autêntico do pensamento» 77, que «no extremo do sen-
tido do enigma [...], o espírito encontra o que chamamos cisão,
não apenas como radical separatividade do ser e do pensar, mas
como o que, dir-se-ia, separa o pensamento de toda a verdade
do ser e de si mesmo» 78, que «tudo quanto é relação de ser e
verdade se significa no que é patente e revelado no seio da cisão
extrema» 79, que «o que buscamos descobrir como o que ama-
mos ou cremos [...], esse mesmo é inatingível pelo ser ou pelos
caminhos do ser, esse mesmo é o pelo que há o sentido de des-

72 Cf. ibidem, 360.
73 Cf. ibidem, 320.
74 Cf. idem, Teoria do Ser e da Verdade, 58.
75 Cf. ibidem, 21.
76 Cf. ibidem, 156.
77 Cf. ibidem, 11.
78 Cf. ibidem, 56-57. De acordo com a nossa interpretação, Marinho

conota o conceito de «cisão» com as seguintes acepções: com a de «ruptura
ou descontinuidade», decorrente da existência de uma separação ou fosso
intransponível entre a razão e o ser; com a de «o que se cinde» e de que
resulta o «cindido» (Deus, homem, mundo); com a de «o que cinde abso-
lutamente no que absolutamente une».

79 Cf. ibidem, 95.
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cobrir e encobrir. E assim, não na continuidade o encontramos,
mas em descontinuidade e ruptura» 80, que «radicalmente se
enganam quantos supõem que a interrogação, outra mais ori-
ginária e subtil decifração, a decifração do ser, ou do ser da ver-
dade, será assumida de uma vez por todas no início do processo
do saber e do conhecimento» 81, que «a quem assumiu toda a
responsabilidade da visão unívoca, cumulativa e sucessivamente
se torna imperioso assumir o enigma em sua intrinsecidade e a
consequente interrogação para a cisão e para a responsabilidade
de unir no seio do que absolutamente cinde e se manifesta na
cisão extrema como razão de não haver razão» 82.

As grandes categorias da «ontologia do espírito»

Se, porém, após a mencionada exposição informal do
pensamento de Marinho, nos quisermos dar à sistematização de
tal pensamento, identificando as grandes categorias metafísicas
e/ou místico-metafísicas que o suportam e que fazem com que
Marinho, por um lado, conceba a «ontologia do espírito» como
uma «ontologia da cisão e do Nada» e/ou como uma «meta-
física mística», e que, por outro lado, conceba como inteligível
a afirmação da «cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso da
necessidade substancial para a essencial liberdade» 83, afigura-
-se-nos que não incorreremos em grande risco se dissermos que
tais categorias metafísicas e/ou místico-metafísicas se con-
substanciam essencialmente nas seguintes: o «insubstancial
substante», a «diferenciação» do ser, a «assumpção do Nada» e
a «revelação inspirada» 84 ou «sabedoria iniciática» 85.

80 Cf. ibidem, 50-51.
81 Cf. ibidem, 28.
82 Cf. ibidem, 139.
83 Cf. ibidem, 169.
84 Cf. ibidem, 162-163.
85 Cf. ibidem, 169.
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Ou seja, Marinho concebe que a metafísica é uma «onto-
logia do espírito», que a «ontologia do espírito» se consubstancia
numa «ontologia da cisão e do Nada» e/ou numa «metafísica
mística» e que a «ontologia da cisão e do Nada» e/ou a «me-
tafísica mística» constitui o fundamento da inteligibilidade da
«cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso da necessidade
substancial para a essencial liberdade» 86, porque ele subsume
que o ser é o «insubstancial subsistente», que o ser/«insubs-
tancial substante» é «diferenciação», que o ser/«insubstancial
substante» é determinado mediante a «assumpção do Nada»,
que o ser/«insubstancial substante» é cognoscível essencial-
mente através da «revelação inspirada» ou da «sabedoria
iniciática».

Em primeiro lugar, em Marinho, a «ontologia do espírito»
subsume uma «ontologia da cisão e do Nada» e/ou uma «me-
tafísica mística», e é consequentemente o fundamento da inte-
ligibilidade da «cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso da
necessidade substancial para a essencial liberdade», porque o ser
é o «insubstancial substante» 87.

86 Cf. ibidem.
87 Relativamente à expressão «insubstancial substante», reveste-se de

pertinência neste contexto tecer duas oconsiderações. Por um lado, que
Marinho, assumindo a «noção» de «insubstancial substante» como «em si
e por si confessadamente difícil» (cf. ibidem, 143), se dá ao cuidado de
definir o sentido sob que toma tal noção; assim, em relação à palavra
«insubstancial», Marinho asseverará que o ser é «insubstancial», porque
«não carece de substância alguma para ser no ser que não é, para não ser
o ser que não é» (cf. ibidem, 118); assim, em relação à palavra «substante»,
Marinho asseverará que o ser é «substante», porque «não só subsiste em
si mesmo e por si mesmo [...], mas porque tudo quanto existe, finito e
infinito, mortal e imortal, eterno ilusório ou autêntico eterno, nem inti-
mamente é sem ele, nem sem ele se revela sensível ou insensível, se
patenteia, manifesta, significa ou diz» (cf. ibidem). Por outro lado, ainda
relativamente à expressão «insubstancial substante», pensamos que
é de ter em conta que o conteúdo de tal expressão se nos afigura como
estando completamente em linha, quer com o pensamento antigo, quer
com o pensamento moderno, de metafísicos e de místicos, estrangeiros e
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Para Marinho, «no abismo mais fundo de todo o ser en-
quanto ser» 88, como «o último» e «o primeiro» («o último»,
porque ele é «aquele, porém, que para nós emerge da cisão, e
do ser da cisão como o Nada»; «o primeiro», porque ele é o que
«sem o qual não há sentido de ser, necessidade e origem de ser
algum, nenhum fim e finalidade, nenhum destino») 89, «há» 90

o «insubstancial insubstante» 91, «o absoluto em que toda a
relação se anula, todo o diverso e todo o múltiplo, toda a forma
e toda a matéria, todo o próximo e todo o remoto, todo o ter
sido, estar sendo e poder ser» 92, «o de que tudo queda
dependente, ou como o por que é a cisão do que é e não é para
ser, ou como o que assume a relação, ou como o que a anula» 93.

Para Marinho, o «insubstancial substante» é «o que dizemos
mas com a certeza de que o negamos de algum modo no dizê-
-lo, o por que é todo o ser com sentido e toda a palavra, mas

nacionais. De acordo com a nossa interpretação, a «noção» de «insubs-
tancial substante» de Marinho acusa uma manifesta afinidade nomea-
damente com o «Sem Nome» ou «Informe» da cabala judaica, com o
«Uno» de Plotino, com o «Não-ser» ou Mysterium magnum de J. Böehme,
com a «pura indeterminação» de Hegel, com a «absoluta indiferença» de
Schelling, com o «Inconsciente» de Hartmann, com o «infinito absoluto»
(«Tempo puro» e/ou «espírito homogéneo e puro») de Sampaio (Bruno),
com o «Irracional» e/ou «Incognoscível» e/ou «Incoordenável» de
L. Coimbra.

88 Cf. ibidem, 97.
89 Cf. ibidem, 88.
90 Cf. ibidem, 166.
91 Cf. ibidem, 97.
92 Cf. ibidem, 21. Marinho, por um lado, designa o «insubstancial

substante» ou o «substante em sua mesma insubstancialidade» (cf. ibidem,
164) por «absoluto», «espírito», «incriado», «espírito incriado», «unívoco»,
«único» (cf. ibidem, 21; 55; 72; 76-77; 87; 90; 96-97; 105-106; 134; 158-159;
161; 163); por outro lado, socorrendo-se da linguagem dos «crentes», ele
associa o «insubstancial substante», enquanto «incriado», com o «Paracleto
ou Espírito Santo» (expressão usada pelos «crentes»): «Tal é o que os
crentes, no primeiro emergir e adiantar do processo da religião da cisão
extrema chamaram Paracleto ou Espírito Santo» (cf. ibidem, 97).

93 Cf. ibidem.
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que ser algum diz e para que não há palavra» 94. Como o
«pressuposto imperituro e eterno», ele «não é visto porque não
pode ser visto, não é concebido porque não se pode conceber,
nenhum juízo o alcança porque não pode julgar-se» 95. Ele é «o
que não pode ser objecto de negação alguma, como o por que
é todo o juízo e anulação do julgar, como o por que é todo o
conceito e compreensão finita e sua infinita transcensão na ver-
dade que é e é absolutamente como o que propriamente é» 96.

Para Marinho, o «insubstancial substante» é o por quem
«tem princípio toda a verdade e nele e por ele é todo o sentido,
todo o significar implícito ou já explícito, todo o indeterminado
símbolo, todo o julgar e todo o conceber que só persistem na
medida em que recorrem para o autêntico princípio do pensar,
ou seja, para o que tem o sentido cumulativo do que ime-
diatamente une e cinde infindamente» 97. Ele é «o que instan-
taneamente une para infinitamente cindir», «o que infinitamente
cinde para absolutamente unir» 98. Ele é «aquele pelo qual em
nós e para nós há todo o segredo de cindir e unir [...], o que se
diz como o que é, mas verdadeiramente não é, ou é só pela
assumpção do Nada» 99, «o que não pode cindir sem unir, não
pode dizer um sem ao outro referir» 100.

Para Marinho, o «insubstancial substante» é o «unívoco»
«no qual são Deus, homem e tudo quanto foi, é, será, e não é
para ser» 101. Ele é «o por que emergem todas as coisas, o por
que elas são ou são o seu ser com sentido, tal aquele por que
elas não chegam a ser o que vieram a ser ou o deixam de ser
na longa e milenária vida insondável, ou no instante, tal este
meu ser profundo como não ser do meu ser e sua secreta e

94 Cf. ibidem, 119.
95 Cf. ibidem.
96 Cf. ibidem, 96.
97 Cf. ibidem.
98 Cf. ibidem, 168-169.
99 Cf. ibidem, 11.
100 Cf. ibidem, 149.
101 Cf. ibidem, 106.
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patente eternidade de sentido, o em que plenamente sempre fui,
em que integralmente sou e serei, e, comigo, todos os seres e
tudo quanto existe, como se a cisão não fosse, a cisão que se
anula no Nada que pelo insubstancial substante é assumida» 102.

Para Marinho, o «insubstancial substante» é a «liberdade»,
não no sentido da «liberdade humana, como liberdade do e para
o homem», mas no sentido da «liberdade de Deus e para
Deus» 103. Ele é a «plenitude» do ser, de sorte que «nascer para
assim referir o sentido subtil do insubstancial substante é,
entretanto, toda a razão de haver vida e morte, plenitude e
Nada, todo o segredo da vida imensa e eterna» 104.

Em suma, porque, para Marinho, o «insubstancial subs-
tante» é ser e não-ser, necessidade e liberdade, «o que foi, é,
será» e o que «não é para ser», o «incriado» e o «criado», o
«concebível» e o «inconcebível», «o que assume a relação» e «o
que a anula», Marinho, então, tanto poderá afirmar que «pelo
insubstancial substante se transmuda toda a metafísica da
ontologia do ser enquanto ser» 105 para a metafísica da «onto-
logia do espírito» em que «o que infinitamente cinde para abso-
lutamente unir» é «o que instantaneamente une para infi-
nitamente cindir», como poderá afirmar que a «ontologia do
espírito» é «ontologia da cisão e do Nada» e/ou «metafísica
mística», e, consequentemente, fundamentar na «ontologia do
espírito» a inteligibilidade da «cisão» do ser e/ou do «trânsito
e recurso da necessidade substancial para a essencial liberdade».

Em segundo lugar, em Marinho, a «ontologia do espírito»
subsume uma «ontologia da cisão e do Nada» e/ou uma «me-
tafísica mística», constituindo em consequência o fundamento
da inteligibilidade da «cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso
da necessidade substancial para a essencial liberdade», porque
o ser é «diferenciação» («alteração», «autolimitação»), «trânsito
incessante».

102 Cf. ibidem, 118.
103 Cf. ibidem, 161-166.
104 Cf. ibidem, 88.
105 Cf. ibidem, 163-164.
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Para Marinho, «é em si mesmo que o ser é; mas é fora de
si que ele se encontra a si, se apreende e determina o caminho
da sua perfeita compreensão de si» 106. Para Marinho, «o ser,
com efeito, depara-se-nos, e no próprio mundo da repre-
sentação, como co-existência de diferentes» 107. Marinho concebe
que «o ser é pleno, indiviso, perfeito, mas ele é também vazio
de si e multíplice e trânsito incessante para si. A todo o mo-
mento se alcança e se realiza plenamente e é perfeito da parte
ao todo [...]. Carecente sem carência, inquieto e sereno, mutante
e imóvel, excedendo-se sempre e sempre repousado e igual» 108.

Mas, e apesar de considerar, conforme já ficou dito, que «é
impossível compreender que o processo do ser não seja a
passagem do uno ao diverso e consequente regresso do diverso
ao uno» 109, Marinho não deixa de sublinhar que «o problema
de como se passa de um ser a outro é e ficará para sempre o
problema fundamental que o homem pode pôr-se» 110. Assim,
depois de afirmar que «o ser é e absolutamente», Marinho será
inequívoco quanto à incompreensibilidade de que entretanto
«ele não persista»:

Que algo seja não apenas de certo modo, mas ple-
namente, eis o que acabamos de estabelecer. Mas se o ser
é e absolutamente, como podemos compreender que ele
não persista em si mesmo e se altere? 111

E, por isso, ao equacionar o problema da «diferenciação»
do ser, Marinho não se limitará a excluir que a «diferenciação»
do ser seja explicável à luz do «devir»,

O problema de como se passa de um ser a outro é
e ficará para sempre o problema fundamental que o

106 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 440.
107 Cf. ibidem, 429.
108 Cf. ibidem, 438.
109 Cf. ibidem, 440.
110 Cf. ibidem, 443.
111 Cf. ibidem, 440.
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homem pode pôr-se. Não se resolve pela concepção de
um ser como devir, por esta simples razão de que o devir
só transitoriamente aparece como unidade do ser e do
não ser 112,

mas ele veiculará a ideia de que a «diferenciação» só é equa-
cionável num contexto metafísico de pressuposto dialéctico e
místico-gnóstico.

Equacionando que «a filosofia não é só filha do que afirma
mas do que nega, e nega, noutro e mesmo sentido, absolu-
tamente» 113, Marinho não se limitará a declarar que «defrontou
a imensa complexidade do ser e do saber nas extremas formas
contrapolares» 114, mas ele acrescentará que, para decifrar o que
«constitui a cisão em seu princípio» 115, teve que seguir «pelos
difíceis caminhos da dialéctica do sim e do não» 116, à luz de
cujos caminhos se certificara então que o ser assenta numa
dialéctica de «contrários», porque o «real» é «o misto da cisão
pelo qual nem o que é, é, nem o que não é, não é, nem a
verdade pode assegurar-se, nem o pensamento consistir na não-
-verdade»,

O real, o que equivocamente dizemos e assevera-
mos como ser, o que chamamos vida e viver para a morte
ou da morte, este todo informe e harmonioso, mundo
de longos e infindos hábitos de pensar e agir alucina-
do e fantasmático — é o misto da cisão pelo qual nem
o que é, é, nem o que não é, não é, nem a verdade pode
assegurar-se, nem o pensamento consistir na não-ver-
dade 117,

112 Cf. ibidem, 443.
113 Cf. idem, A Teoria do Ser e da Verdade, 131.
114 Cf. ibidem, 9.
115 Cf. ibidem, 67
116 Cf. ibidem.
117 Cf. ibidem, 105.
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como se certificara, por outro lado, que o ser «é», não por razões
de necessidade ou de determinismo, mas porque tem «toda a
razão necessária»:

No caminho da compreensão e da liberdade não
diremos nós que o que foi e é tem toda a razão de ser
qual foi, qual é. Dizemos, porém, certamente, que tem
toda a razão necessária para ter sido ou ter vindo a ser
o que é. 118

De resto, demonstrando uma manifesta preocupação
quanto a deixar bem evidenciado o teor místico-metafísico
(esotérico-metafísico) da sua concepção sobre a «diferenciação»
do ser, vista por conseguinte em termos dialécticos, Marinho,
depois de declarar que, «procurando de mil modos, à direita e
à esquerda, não se pode encontrar melhor: nem existe nada mais
fundo» 119, não se dispensará de afirmar que a «razão» só logra
apreender o «absoluto» e «encontrar a verdade», se o fizer de
forma «não já abstracta e evanescente, mas concreta e impe-
ritura», i. é, místico-esotericamente:

O caminho que vamos agora seguir repugna a todo
aquele que do absoluto tem a apreensão originária e
segura de si. Eu mesmo durante anos seguidos me
arreceei de explorar o caminho que aqui se me entreabria.
Mas após muitas voltas e contravoltas fui forçado a segui-
-lo. Da mesma maneira que o ser corre na alteração ou
altereidade o perigo de perder-se, sendo no entanto a
maneira de plenamente se encontrar, assim também a
razão que se aceita como alterativa, nesse caminho que
é em geral dissolução de saber ou seu limite, encontra a
verdade não já abstracta e evanescente, mas concreta e
imperitura. 120

118 Cf. ibidem, 131-132.
119 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 452.
120 Cf. ibidem, 440.
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Por outro lado, relativamente à «diferenciação» do ser,
Marinho não deixará de pôr ainda duas outras questões, fun-
damentais e/ou decisivas: uma, sobre se a «diferenciação» é
uma «categoria aplicável ao que no ser é genético» («insubs-
tancial substante») ou, «se pelo contrário, ela é apenas aplicável
à visível e derivada natureza» 121; outra, sobre se o ser «dife-
renciado» fica inexoravelmente submetido à situação de «cin-
dido», ou se, ao contrário, ele está destinado a «re-unir-se» ou
a «re-unificar-se» no ser de que proveio.

Equacionando uma e outra, Marinho, em relação à primeira
questão, em consonância com o anteriormente exposto, não
poderá senão sustentar que a «alteração» do ser é aplicável, quer
ao nível do que «no ser é genético» («insubstancial substante»),
quer ao nível do que é enquanto essente ou «derivada natu-
reza». É que, à luz da sua metafísica do ser/«insubstancial
substante» e do «Nada», graças à «cisão que se anula no Nada
que pelo insubstancial substante é assumida», só é conceptível
que o ser seja em si mesmo se se encontrar a si mesmo fora de
si, tal como só é conceptível que o ser se encontre a si mesmo
fora de si, se for ser em si mesmo.

Por sua vez, em relação à segunda questão, porque concebe
que «o mesmo sentido do insubstancial substante é que ele não
pode cindir sem unir, não pode dizer um sem ao outro refe-
rir» 122, que «o ser é em si mesmo e é o que se refaz e reencontra
a partir de um mínimo de ser» 123, Marinho, para além de
conceber que «ser é, pois, diferenciar-se e autonomizar-se com
a diferenciação, sem o que a diferenciação seria perda total sem
ganho algum» 124, também concebe que ser «é também resta-
belecer a todo o momento a alterada plenitude» 125.

Ou seja, segundo Marinho, «se todo o autêntico ser é para
nós o que se diferencia ou o que só apreende e compreende na

121 Cf. ibidem, 443.
122 Cf. idem, Teoria do Ser e da Verdade, 149.
123 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 438.
124 Cf. ibidem, 443.
125 Cf. ibidem.
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medida em que se diferencia, a unidade profunda do sujeito e
do objecto, do amoroso e do amante, do movimento e do
movido/móvel, é a verdade do ser oculto e do íntimo e também
oculto ser patente» 126.

De sorte que, para Marinho, a nível do ser «diferenciado»,
não só se dá que o processo de «cisão» que está na base da
«diferenciação» do ser implica dialecticamente um processo de
«cisão» que dê origem ao «restabelecimento» da «unidade
perdida» 127, como se dá que o processo de «cisão» que «re-une»
ou «re-unifica» o essente «cindido» do ser («insubstancial subs-
tante») implica dialecticamente um processo de «cisão» que dê
origem à «diferenciação» do ser 128.

Em terceiro lugar, em Marinho, a «ontologia do espírito»
subsume uma «ontologia da cisão e do Nada» e/ou uma «me-
tafísica mística», constituindo em consequência o fundamento da
inteligibilidade da «cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso
da necessidade substancial para a essencial liberdade», porque
o ser se delimita ou individua mediante a «assumpção do
Nada».

Para Marinho, a delimitação ou individuação ou existência
do essente implica a «relação do ser e do Nada» 129, porque

126 Cf. ibidem, 447.
127 Cf. ibidem, 438.
128 Consoante ficou referido anteriormente, não é nosso propósito

incluir no objecto deste estudo a abordagem da «re-unificação» do ser
«cindido». No entanto, completando-se o que já foi afirmado de forma
sucinta sobre o assunto, afigura-se-nos como oportuno referir que Ma-
rinho, confessando ter sido «levado pelo último sentido do insubstancial
substante para uma doutrina efectiva de libertação» (cf. idem, Teoria do Ser
e da Verdade [13]), manifesta conceber a doutrina da «re-unificação» do ser
segundo dois parâmetros fundamentais: por um lado, que «o ser não
carece de redenção porque ele é propriamente redenção» (cf. idem, Textos
sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 488); por outro lado, que o
«conhecer», «sob pena de morte, terá de restabelecer a unidade perdida»
(cf. ibidem, 438), porque «desde a sensação à ideia todo o pensamento por
mais modesto liberta» (cf. idem, Teoria do Ser e da Verdade [13]).

129 Cf. ibidem, 133.
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«momento decisivo da nossa pesquisa foi então este: alcançar,
quanto fosse dado, na possível relação simbólica ou conceptual,
o que, para nós, e, ao que se nos afigura, para si, consiste todo
na negação» 130, porque, «sem a assumpção do Nada, não pode
o espírito ou o insubstancial substante, como fomos levados a
chamar-lhe, — encontrar-se a si mesmo como razão verdadeira,
ou a razão da razão» 131, porque «o insubstancial substante» é
«o que se diz como o que é, mas verdadeiramente não é, ou é
só pela assumpção do Nada» 132, porque «a assumpção do Nada
pela cisão é a fonte de todo o sentido e significação e do por que
um e a outra se apreendem no trânsito do sempre finito com-
preender para aquele pensamento que é liberdade infinita» 133,
porque «o pelo qual são Deus, homem e tudo quanto existe tais
quais são para si, na relação de uns com os outros são, ou
emergem, pela assumpção do Nada, na plenitude do ser e da
luz» 134, porque «só [...] a assumpção do Nada nos permite,
permitirá, aquele contraditório, aquele cumulativo e regressivo
trânsito do ser ao estar, do estar ao haver, o que é, propria-
mente, diríamos, um conceber-se o ser de outro conceber mas
em espírito e verdade» 135.

Mas, onde está afinal a razão última de Marinho fazer
depender todo o ser (incluído o «insubstancial substante») e
todo o essente (incluído Deus) da «assumpção do Nada»?

130 Cf. ibidem, 101.
131 Cf. ibidem, 134.
132 Cf. ibidem, 11.
133 Cf. ibidem, 147.
134 Cf. ibidem, 94.
135 Cf. ibidem, 134. Marinho justifica nestes termos que a «assump-

ção do Nada» se exprima em termos de «haver» e não em termos de «ser
e estar»: «Então, conforme tudo quanto dissemos, o que cinde não é tão-
-somente o por que é o tempo e o ser de tempo, mas o por que o mesmo
eterno enquanto é para nós se cinde para revelar-se em espírito e
verdade. Assim, não em termos de ser e estar se exprime a assumpção
do Nada, mas em termos de haver — como houve, há e haverá» (cf.
ibidem, 166).
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Pura e simplesmente no facto de Marinho, que se identifica
com o «pensamento milenário» 136 e/ou com a «secreta fonte» 137

na «recusa a enfrentar o Nada, descendo-o a mero não-ser» 138,
conceber que o ser não emerge da «relação do que abso-
lutamente é e do que de algum modo é para ser», nem emerge
da «mera relação entre o que foi e está sendo», mas que o ser
emerge da «relação entre o que é ou é para ser e o que não é e
não é para ser»,

Interrogando-nos, pois, sobre o próprio pensamento,
mas como quem se interroga sobre o pensar em sua
sempre secreta fonte, pudemos dar forma à doutrina da
assumpção do Nada. O pensar emerge então para si
assumindo-se não na relação do que absolutamente é e
o que de algum modo é para ser, ou na mera relação
entre o que foi e está sendo, mas na relação entre o que
é ou é para ser e o que não é e não é para ser. E esta
implicitação subtil do ser e da verdade em nós, é tudo
quanto verdadeiramente somos e ao ser enquanto ser
escapa 139,

de sorte que, demarcando-se apodicticamente dos que «asse-
veraram que do Nada nada sai», Marinho não se limita a afir-
mar que, «sem o que não é para ser, e sem a cisão, e sem a
assumpção do Nada, nenhum ser ou forma de ser teria sen-
tido» 140, mas ele faz questão de realçar que «da compreensão
do que é e do que não é para ser depende a doutrina liber-
tadora» 141.

E, por isso, Marinho, que concebe a determinação ou
individuação do essente não apenas a partir do que é e/ou do

136 Cf. ibidem, 151.
137 Cf. ibidem, 153.
138 Cf. ibidem, 151-152.
139 Cf. ibidem, 153-154.
140 Cf. ibidem, 158.
141 Cf. ibidem, 168.
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que é para ser, mas também a partir do que não é e que não é
para ser, logrará fazer subsumir no «Nada» e na «doutrina do
Nada» não só o «momento decisivo» da pesquisa metafísica 142,
mas também «o próprio âmago do insubstancial substante» 143.

Finalmente, em Marinho, a «ontologia do espírito» subsume
uma «ontologia da cisão e do Nada» e/ou uma «metafísica
mística», constituindo consequentemente o fundamento da
inteligibilidade da «cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso da
necessidade substancial para a essencial liberdade», porque,
para Marinho, o Conhecimento da «cisão» do ser e/ou do
«trânsito e recurso da necessidade substancial para a essencial
liberdade» é essencialmente do âmbito da «revelação inspirada»
e/ou da «sabedoria iniciática».

E, porque, para Marinho, a «cisão» do ser e/ou o «trânsito
e recurso da necessidade substancial para a essencial liberdade»
só encontra a sua explicação última ao nível da «revelação
inspirada» e/ou da «sabedoria iniciática», a «cisão» do ser
constitui um «enigma» e/ou um «mistério».

É que, centrando as «reflexões» no «ponto singular» da
«cisão» do ser («cisão extrema» ou «cisão divina»), no por que
o «insubstancial substante», «infinitamente», «absolutamente»,
«eternamente», «une» e «cinde», «cinde» e «une», Marinho vê-
-se confrontado com ter de reconhecer que a «cisão» do ser/
«insubstancial substante», como uma «viagem estranha e a mais
insólita» 144, termina sempre no «mistério», e num «mistério»
que labora por sistema em três grandes «dificuldades»: uma, a
de alguma vez a palavra ser capaz de dizer «o de que e por que
emerge» a «cisão»; outra, «bem mais funda», relacionada com
a «intrínseca e plena cisão», a de se «saber do por que se ligam
quando se ligam, ou do por que se separam quando se sepa-
ram»; outra ainda, a de se saber «se a cisão é do ser enquanto
cisão do ser; e, se não é cisão do ser, a dificuldade consistirá

142 Cf. ibidem, 101.
143 Cf. ibidem, 146.
144 Cf. ibidem, 65.
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então em dizer o outro que é na cisão, ou que a cisão é, ou que
pela cisão é» 145.

Mais, para Marinho, a «cisão» do ser constitui um «mis-
tério», e absoluto, porque, para Marinho, na «cisão infinita»
(«cisão extrema», «cisão divina»), não só se dá que «o instante
indiviso queda dividido» como «algo de imenso» que «ocorre
e logo se vela», como se dá que «a separatividade imensa tem
o outro segredo da união», da «união absoluta»,

Aqui, porém, como o que para nós é instantâneo,
algo de imenso ocorre e logo se vela: o instante indiviso
queda dividido. E aquilo por que é para nós a sepa-
ratividade imensa tem o outro segredo da união. Tal o
fundo sentido do que permanece oculto ao revelar-se,
secreto no mesmo patentear, tal o sentido do devir e do
tempo, da ínfima consciência e do mínimo ser como os
que são no seio da cisão infinita e da união absoluta, o
sentido de tudo quanto é mistério e enigma, origem da
interrogação, princípio da verdade e certeza assumida 146,

de sorte que o «insubstancial substante», à maneira do «in-
diviso» que divide e se divide sem se dividir ou resultar divi-
dido, «emerge plenamente como aquele a quem a cisão não
afecta em ponto algum e de maneira alguma», como «aquele a
quem a alteração da substância não altera», como aquele que
«cinde e une», «une e cinde», «indefinidamente», «infinita-
mente», «absolutamente»:

Emerge o espírito do ser da verdade na cisão,
emerge plenamente como aquele a quem a cisão não
afecta em ponto algum e de maneira alguma. Pois ele é,
como o que autenticamente é, e nenhum ser é e se não
diz de ser algum, o único para nós do unívoco da visão
e de toda a ciência humana ou divina, o que assume o
Nada, e ele é, como se fosse, no princípio de toda a cisão,

145 Cf. ibidem.
146 Cf. ibidem, 95.
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e a suporta em si como aquele a quem a alteração da
substância não altera, como aquele a quem carência
alguma e desejo algum e amor algum afecta, e de
nenhuma acção carece nem paixão. 147

Em suma, «no mais profundo seio da cisão autêntica», e
pela «visão unívoca», Marinho, como «o que medita», comprova
que a «cisão» constitui «o sentido autêntico do absoluto», do
«absoluto» que, «cindindo» e «unindo», «unindo» e «cindindo»,
«absolutamente» e «eternamente», é «o princípio de todo o
saber, a razão subtil de todo o enigma e de todo o mistério» 148.

Mas, porque a «cisão» do ser/«insubstancial substante» lhe
aparece como constituindo um «mistério» absoluto para a razão
humana, Marinho, então, avançando na penetração da inte-
ligibilidade da «cisão» do ser e/ou do «trânsito e recurso da
necessidade substancial para a essencial liberdade», afirmará
que só à luz do «saber subtil do insubstancial substante» se
torna possível conceber a «doutrina imperitura do espírito e da
verdade no trânsito e recurso da necessidade substancial para
a essencial liberdade», ou seja, que só à luz da «metafísica
mística» e/ou da «revelação inspirada» e/ou da «sabedoria
iniciática» é que a «cisão» «do que instantaneamente une para
infinitamente cindir, do que infinitamente cinde para absolu-
tamente unir» é afirmável e/ou inteligível:

Pois só esta mais intrínseca forma de interrogar nos
permitiu alcançar o sentido da cisão em sua autenticidade
absoluta, só por ela foi dado assumir a responsabilidade
do saber subtil do insubstancial substante, doutrina
imperitura do espírito e da verdade no trânsito e recurso
da necessidade substancial para a essencial liberdade,
sabedoria iniciática, como cabe pela última vez lembrar,
do que instantaneamente une para infinitamente cindir,
do que infinitamente cinde para absolutamente unir. 149

147 Cf. ibidem, 113.
148 Cf. ibidem, 76.
149 Cf. ibidem, 168-169.
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Assim, se, para Marinho, se dava que a razão de o «in-
substancial substante» se «cindir» e «unir» «infindamente»,
«infinitamente» e «absolutamente», tinha a ver, quer com o facto
de o ser consistir no «insubstancial substante», quer com o facto
de o ser/«insubstancial substante» consistir na «diferenciação»,
quer ainda com o facto de a «cisão» ou delimitação do essente
resultar da «assumpção do Nada» (tomado no sentido do que
não é nem é para ser), semelhantemente, Marinho assumir-se-á
como um místico metafísico ou metafísico místico (místico gnós-
tico) 150, portanto sem nunca renunciar à «forma filosófica» 151,
e sustentará que o conhecimento do ser e/ou da «cisão» do ser
só poderá dar-se na «visão unívoca» e/ou no «unívoco conhe-
cimento», isto é, através da «revelação inspirada» ou da «sabe-
doria iniciática», por conseguinte à luz dos pressupostos do
misticismo gnóstico (misticismo esotérico) ou da «metafísica
mística».

Comprovando esta sua concepção e posição, Marinho não
se coibirá de se confessar como «simultaneamente autónomo e
fiel a uma via remotíssima de pensamento» 152.

E, nesta medida, indo além de se declarar como seguidor
do misticismo esotérico 153 e/ou da «revelação inspirada» e/ou

150 Interpretamos a posição filosófica e religiosa de Marinho segundo
a acepção místico-gnóstica, quer porque ele mesmo o faz supor («são para
nós, não religiosos ou não religiosos confessionais, motivos de interesse»:
cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 405), quer
porque a concepção sobre a «cisão» do ser (conforme a caracterização
anteriormente mencionada o faz supor) e sobre o Conhecimento requerido
para compreensão da «cisão» do ser faz supor acerca da filosofia e da
religião uma tal perspectiva (cf. idem, Teoria do Ser e da Verdade, 154-156).

151 Cf. ibidem, 14; 133.
152 Cf. ibidem, 14. Sobre o pressuposto «iniciático» de Marinho, cf.

também Rivera, Logos e Liberdade no Pensamento de José Marinho, in Actas
do Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contemporâneos (1850-1950),
vol. III, 130.

153 Cf. Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, 14; 15; 22; 57; 65; 69; 76;
79; 81; 89; 114; 134-135; 154.
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da «sabedoria iniciática», tão «fácil e dificílima em sua sub-
tileza», como ao mesmo tempo «revelada e oculta» 154, Marinho,
em relação ao Conhecimento e/ou à «cisão» do ser, não só
afirmará que o «mistério» do ser e/ou da sua «cisão» só é
«apreendido» e/ou cognoscível verdadeiramente no «terceiro
momento», i. é, no momento da «revelação» do «saber abso-
luto», «não como saber nosso mas como saber em nós» 155,

154 Cf. ibidem, 14.
155 Cf. ibidem, 155-156. Marinho faz supor e/ou fala nestes termos do

carácter «iniciático» (místico-esotérico e/ou místico-metafísico e/ou
metafísico-gnóstico) do Conhecimento: «Assim, aqueles que obstinados
vieram pelos caminhos do amor ou da crença sem ciência intrínseca do
amor ou do crer, ou pelos da acção e da ciência finita sem sentido de
ciência mais funda, são para ser compreendidos, pois a ninguém e a nada
a compreensão se recusa, mas a própria compreensão quedou neles
incumprida. Outro tanto, e com maior segurança, poderá dizer-se de
quantos vieram pelos caminhos do juízo e da razão [...]. Está assim a
compreensão referida não a uma forma de pensamento que real e ilu-
soriamente já fosse em nós e para nós, não a um ser que se nos tivesse
plenamente revelado ou sequer manifestado — mas ao que sempre
permanece na relação do que para nós não foi ou não será, e do que nos
será dado pensar ou não soubemos em que grau ou forma o há-de ser.
Respeitosa, entretanto, toda a verídica teoria será dos graus de iniciação.
Pois, nós, enquanto espírito, podemos pensar segundo o espírito e seus
desígnios, mas, homens, permanecemos, sob múltiplos aspectos, ligados
à condição comum do ser e do saber. Assim, conquanto não seja à nossa
teoria adequada qualquer estática doutrina em estáticos conceitos,
podemos neste momento admitir os três estádios tradicionais da ciência.
Primeiro, o do saber designado como meramente empírico [...]. Depois, o
chamado saber da razão que é filho da visão unívoca na cisão, ou do que
os antigos chamaram inteligência [...]. Como terceiro momento, e
finalmente, advém o que se enuncia mediante uma teoria do ser e da
verdade, ou qualquer forma de interrogativo pensar que assuma a res-
ponsabilidade do saber absoluto. Saber absoluto não como saber nosso
mas como saber em nós, saber absoluto como o que, na relação do que
cinde para unir, simultaneamente garante, com a infinita subjectividade
do espírito livre, a transcendência do ser e do que não é para ser» (cf.
ibidem, 154-156).
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como, declarando que a «sabedoria iniciática» tem a sua mais
elevada expressão na «religião cristã» 156 ou «cristianismo» 157

(«principal filosofia» 158 e/ou «religião extrema» 159 e/ou «reli-
gião absoluta» 160), afirmará que o Conhecimento do ser e/ou
da «cisão» do ser consubstancia uma complexa e penosa «via-
gem» 161 «iniciática» 162, de sorte que o dom da «revelação ins-
pirada» só poderá ser concedido aos «eleitos e inspirados», aos
«visionários» e «profetas», aos «santos» e aos «sábios», aos «poe-
tas» e aos «artistas» 163.

Porém, aqui chegados, e contribuindo-se para reforçar o
que já afirmámos quanto à concepção e posição místico-
-metafísica de Marinho, nós pensamos não ser de omitir que
Marinho só consagra em relação ao Conhecimento do ser e/ou
à inteligibilidade da «cisão» do ser uma racionalidade de
pressuposto místico-metafísico ou metafísico-gnóstico, preci-
samente porque equaciona a filosofia/metafísica e a religião/
teologia segundo a perspectiva de a filosofia dever ser sub-
sumida religiosamente e de a religião dever ser subsumida
filosoficamente.

156 Cf. ibidem, 152.
157 Cf. ibidem, 151; 131-132. Acerca do «cristianismo», que, por a

considerar a religião dos «contrários», identifica com a «religião extrema»
ou «religião absoluta» ou religião por excelência susceptível de com-
preender e afirmar a «cisão» do ser, Marinho afirma: «Por certo, e aos
melhores cristãos, não coube muitas vezes compreender que o cristianismo
não foi, não é, não lhe era dado ser, a religião do amor, da fé, da eter-
nidade, da união, da verdade, sem ser a religião dos seus contrários, pos-
tos em toda a sua nudez descaroável» (cf. ibidem, 131).

158 Cf. ibidem, 151.
159 Cf. ibidem.
160 Cf. ibidem, 152.
161 Cf. ibidem, 15-16; 65; 69; 87; 114.
162 Cf. ibidem, 154; 157; 169.
163 Cf. ibidem, 83; 157-158.
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Assim, Marinho, por um lado, sustenta que o «absoluto» só
é apreensível à luz de um processo cognitivo que integre a
apreensão «intuitiva» e a «compreensão», a imaginação e a ideia,
a «harmonia da inteligência e do amor»:

Pois é certíssimo, quanto a mim, que a ideia por si
mesma antecipa o sentido do absoluto, mas não atinge o
mesmo absoluto se não atende ao que é diferente. É por
uma harmonia da inteligência e do amor que o absoluto
se atinge, é nessa harmonia, como bem sabe o homem
metafísico, que o absoluto se antecipa e já se reconhece.
A isso chamamos Ideia das ideias ou Espírito. O homem
minado do sentido do essencial começa, na sua angústia,
por pedir aos deuses que lhe dêem o amor e a inte-
ligência: «Dêem-me o amor e a inteligência e nada mais
pedirei» 164;

por outro lado, ele sustenta que «a filosofia está dependente da
religião, ou numa posição de interdependência em relação a
ela»,

Já admitindo que a filosofia está dependente, ou
interdependente das ciências pelo método, pela forma ou
pelo próprio conteúdo de conhecimento, já admitindo
que a filosofia está dependente da religião, ou numa
posição de interdependência em relação a ela 165,

164 Cf. idem, Significado e Valor da Metafísica, in vol. III, 341. Noutro
contexto da obra mencionada, Marinho expressa nestes termos o carácter
intuitivo-intelectual da sua concepção sobre o Conhecimento: «E se,
conforme já dissemos, a apreensão intuitiva da verdade é o essencial a
todo o espírito, a compreensão é o seguro sinal dela, aquilo sem o qual a
apreensão intuitiva será intuição evanescente» (cf. ibidem, 322). Ainda:
«Não aceitamos a existência de um racionalismo puro, nem de um
irracionalismo puro. O homem não é um ser de razão nem um ser de
intuição de amor, de fé. É um misto que procura a harmonia dos dois
diferentes que em si leva» (cf. ibidem, 313).

165 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 436.
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e que «a filosofia parece ser a última das altas formas de espi-
ritualidade a ter tomado autónoma consciência de si»:

A filosofia parece ser a última das altas formas de
espiritualidade a ter tomado autónoma consciência de si.
Ora, se entendemos consciência como consciência clara e
reflexiva, fácil é notar a importância que esta forma de
espiritualidade teve no destino das suas irmãs mais
antigas. 166

De resto, manifestando uma evidente preocupação, quer
com deixar clara a sua posição relativamente à natureza filo-
sófica da religião e à natureza religiosa da filosofia, quer com
deixar clara a sua posição relativamente à identificação da
filosofia religiosa e/ou da religião filosófica com a «metafí-
sica mística», Marinho não só assumirá que «toda a filosofia
que exclui a teologia só o faz na medida em que se volve má
teologia» 167, como assumirá que a metafísica, se quiser «revelar
os ínvios caminhos do espírito», e sob pena de ficar mesmo
perdida entre os homens (se se assumir como mera «filoso-

166 Cf. ibidem, 425. Marinho refere nestes termos as «formas de espi-
ritualidade» com que a filosofia (tomada no sentido de metafísica) tem
especial conotação: «Cabe então ver quais as formas de espiritualidade
com que a metafísica aparece correlacionada em sua manifestação pri-
mitiva e nebular. São elas: religião, no seu sentido geral, como correlação
do homem a Deus, poesia, como sentido da presença longínqua de Deus
na natureza e no homem, mística, como sentido da presença eficiente de
Deus no homem e na natureza» (cf. idem, Significado e Valor da Metafísica,
in vol. III, 307).

167 Cf. idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 405.
Sustentando acerca da filosofia e da teologia uma relação de carácter
indissociável, Marinho irá ao ponto de afirmar que a filosofia/metafísica
mergulha as suas «raízes genéticas» no húmus da religião e da mística:
«Se, por conseguinte, a metafísica mergulha suas genéticas raízes no
húmus da religião e da mística [...], compreende-se que ela surja com
alguns caracteres das formas de espiritualidade que lhe servem de
terrestres progenitores, forjados pelo espírito absoluto» (idem, Significado
e Valor da Metafísica, in vol. III, 326).
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fia»), terá de ser considerada «na sua forma suprema a santa-
-sagesse» 168:

Nova pausa reflexiva se requer. Nela podemos
advertir que se a filosofia não pudesse, de dentro a fora
e de fora a dentro das relações do ser e da verdade, se-
gundo a doutrina e a relação de ser e não-ser e segundo
a mais profunda doutrina do Nada, revelar os ínvios
caminhos do espírito, perdida estaria ela entre os
homens. 169

Aliás, a nosso ver, não será senão em prol da concepção e/
ou da afirmação da metafísica como filosofia religiosa e como
religião filosófica («metafísica mística», misticismo esotérico) que
Marinho intenta pronunciar-se, quando, baseando-se em Leo-
nardo Coimbra, autor para quem, em seu entender, a metafísica
não deve ser tomada apenas como uma «metafísica do conhe-
cimento», mas também como uma «metafísica de redenção» e/
ou como uma «metafísica moral e religiosa», declara em carta
de 1938 a Álvaro Ribeiro que a metafísica deve «dar um subs-
tituto eficaz da mística e da religião»:

Leonardo é, na minha visão, interpretativa, um
pensador solar: o mesmo tipo da sua imaginação parece
mostrá-lo. A sua metafísica não é apenas uma metafísica

168 Cf. ibidem, 360. Marinho faz supor que toma a metafísica como
um saber susceptível de nos veicular a «santa-sagesse» ou a «santa
sabedoria», porque ele considera que a metafísica, como saber filosófico-
-religioso, se move no «triplo mundo do amor, da liberdade e da ideia»:
«A metafísica move-se, pois, no triplo mundo do amor, da liberdade e da
ideia. Procura uma ideia tal que a liberdade dos diferentes não seja
ignorada ou mutilada; uma ideia tal que as virtualidades do imediato e
eficiente amor não sejam sacrificadas à intuição dos valores ou do meta-
valor supremo. E é esta atenção tripla, mas adunante, que faz a dificuldade
da metafísica. Os homens, em geral, atingem sempre de alguma maneira
uma qualquer das três vias reveladoras da santa sabedoria: o amor, a
liberdade ou a ideia» (ibidem, 358).

169 Idem, Teoria do Ser e da Verdade, 122.
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do conhecimento, mas uma metafísica de redenção.
Desde o Criacionismo ela aparece por si mesmo designada
«metafísica da liberdade», «metafísica moral e religiosa».
Mas eu creio hoje, e cada vez mais, que o Leonardo viu
justo: a metafísica ou dá um substituto eficaz da mística
e da religião, ao mesmo tempo que uma réplica eficaz à
política, ou não será. O homem não pensa apenas, mas
é. E a metafísica verdadeira será, simultaneamente, pen-
samento que está sendo, ser que se está pensando. Tudo
isso me leva, segundo suponho, na direcção hegeliana.
Como preciso de ler Hegel! Que edições há francesas?
A Enciclopédia está traduzida? E a Filosofia da Natureza e
a Filosofia do Espírito? 170

Em suma, para Marinho, a filosofia e a religião/teologia
devem ser tomadas como um só saber e/ou como só ciência, ou
seja, como uma «metafísica mística» (misticismo metafísico-
-gnóstico), já que, para Marinho, a filosofia e a religião não têm
como justificação, nem como fundamento último, senão o facto
de o «paraíso inicial estar perdido»:

O destino de todo o pensamento [,], como de toda
a religião [,], é saber que o paraíso inicial está perdido.
Enquanto, porém, na religião, há uma urgência como é
próprio daqueles que são contemporâneos, que, pelo
tempo existindo, vivem, só no tempo e dele. Nós outros,
avisados, de outra maneira vemos. 171

170 J. Croce Rivera, Apresentação, in Obras de José Marinho (edição de
Jorge Croce Rivera), vol. III, Significado e Valor da Metafísica e Outros Textos,
27. Reinterpretando a concepção da filosofia e da religião como um
esoterismo místico-metafísico, Marinho indicia reafirmar nestes termos a
concepção místico-esotérica do seu entendimento sobre a filosofia e a
religião: «Assim herda a filosofia a todo o momento, com a obscura
confiança de perseverar no ser, aquela fé radical que já antes da revelação
cristã constitui o obsessivo fundo da alma humana, fé pela qual se frus-
tram os desígnios do espírito» (cf. Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, 142-
-143).

171 Idem, Textos sobre o Conhecimento, o Amor e o Ser, in vol. III, 461.
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Confronto das concepções de Marinho e de Bruno

Retornando enfim à questão que nos propusemos como
objecto essencial do presente estudo, qual o de ajuizar se o
pensamento de Marinho acerca da «cisão» do ser converge ou
diverge da concepção que Bruno consagra sobre o problema da
«descontinuidade» do ser, afigura-se-nos que a resposta à
questão é corporizável nas duas seguintes perspectivas de
afirmação: por um lado, que a posição dos dois autores, inde-
pendentemente da diversidade de linguagens, demonstra uma
zona de afinidade e uma zona de divergência relativamente ao
problema em questão; por outro lado, que, comparadas as afi-
nidades e as divergências que se dão entre a concepção de Mari-
nho e de Bruno acerca do problema da «descontinuidade» do
ser, as afinidades são inequívoca e incomparavelmente mais
importantes do que as divergências, e isto, a tal ponto, que em
boa verdade até se deverá dizer que a concepção de Marinho
coincide no essencial com a de Bruno. Vejamos.

Antes de mais, as afinidades.
Assim, se Marinho concebe que o ser é «o insubstancial

substante», Bruno concebera que o ser é «o infinito absoluto»,
tomando-o quer como «Quantidade» («o Tempo puro» ou «o
homogéneo»), quer como «Qualidade» («o espírito puro» ou «a
Perfeição») 172.

Assim, se Marinho concebe o ser/«insubstancial substante»
como «diferenciação» («alteração», «autolimitação»), Bruno
concebera o ser/«infinito absoluto» como o que tem a possi-
bilidade de «descontinuar» ou de «não permanecer» («diver-
sificação», diferenciação», «alteração», «limitação originaria») 173.

Assim, se Marinho concebe que a «cisão» do ser/«in-
substancial substante» constitui, quer o princípio de todo o
essente (Deus, homem, mundo, erro, amor e fé), quer a

172 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389; 460; também in Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 13-33.

173 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389-397; 460-462.
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explicação do «restabelecimento» da «unidade perdida», Bruno,
sustentando o carácter metafisicamente absurdo da creatio ex
nihilo 174, concebera que todo o essente (cosmos e/ou o Mal,
Deus «não omnipotente») deriva do ser por «descontinuidade»
do ser 175 e que todo o essente «descontinuado», por idêntico
processo de «descontinuidade» do ser, há-de «resorver-se»
(«resorpção») no «infinito absoluto» na «consummação dos
seculos» 176.

Assim, se Marinho concebe que a «cisão» do ser/«insubs-
tancial substante» constitui o fundamento e a explicação da
«individuação» de Deus, Bruno concebera que, graças ao «mys-
terio indecifravel» da «descontinuidade» do ser/«infinito abso-
luto» («Tempo puro» e/ou «Perfeição»), o Deus resultante do
«mysterio indecifravel» da «descontinuidade» do ser fora um
Deus «não omnipotente» 177.

Assim, se Marinho concebe que a «cisão» do ser/«insubs-
tancial substante», a nível de conhecimento, constitui um
«enigma» e/ou um «mistério» absoluto, porque é cognoscível e
afirmável apenas através da «revelação inspirada» e/ou da
«sabedoria iniciática», Bruno concebera que a «descontinuidade»
do ser/«infinito absoluto», quer enquanto começo de todo o
essente, quer enquanto «resorpção» de todo o essente no ser/
«infinito absoluto», consistiu e/ou consistirá na ocorrência dum
«mysterio indecifravel» 178, como algo que corresponde a uma
«verdade» que está «acima da razão», mas que não é «contra a
razão», como uma «verdade» que é de «incomprehensibilidade

174 Cf. ibidem, 335-349; também in Rocha, O Mal no Pensamento de
Sampaio (Bruno), vol. I, 602-647.

175 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 383; 389-390; 397; 460-462; também in
Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. I, 647-678.

176 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 460-483; também in Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 105-158.

177 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 466; também in Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 31-46.

178 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389; 460; também in Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 31-46.
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transcendente», cognoscível e afirmável portanto tão-só por
«revelação emanada» 179.

Em segundo lugar, as divergências.
Com efeito, enquanto Marinho equaciona o problema da

«cisão» do ser em termos eminentemente especulativo-racionais,
espraiando-se na explanação filosófica da «cisão» do ser (con-
siderada nas suas diversas modalidades), Bruno, que concebe a
«descontinuidade» do ser e o «mysterio indecifravel» da sua
efectivação como o fundamento e o prius de toda a metafísica e
de toda a inteligibilidade 180, preocupou-se fundamentalmente
com a demonstração da possibilidade metafísica da «des-
continuidade» do ser 181, deixando ao «mysterio indecifravel» do
«infinito absoluto» o problema da explicação do motivo, do modo
e do quando de tal ocorrência (Bruno subsume que a «desconti-
nuação» do «infinito absoluto» constitui um «mysterio indecifra-
vel» e que, nessa medida, não só se dá que o entendimento da
sua efectiva ocorrência só à transcendentalidade absoluta com-
pete, como se dá que a própria discorrência sobre o modus de
tal «descontinuidade» não poderá passar de um descabelo).
E, por isso, Bruno, remetendo-se a um estilo eminentemente só-
brio, enxuto e misterioso, como convém à afirmação das ver-
dades de ordem religioso-teológica 182, secundarizará pura e
simplesmente o inteligir racional da «descontinuidade» do ser.

Com efeito, enquanto Marinho usa os termos «cisão» e
«queda» para falar do processo de «diferenciação» ou «autolimi-
tação» do ser, Bruno, para além de nunca usar, quer o termo
«queda» (fala apenas, e uma só vez, de «dechaida, a parte
diversificada») 183, quer mesmo o termo «cisão», adoptara em
relação à «descontinuidade» do ser, e sempre à luz de uma

179 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 460-461; também in Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 34-36.

180 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 379-390; 460-462.
181 Cf. ibidem, 379-389.
182 Cf. ibidem, 389-390; 460-461.
183 Cf. ibidem, 462; também in Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio

(Bruno), vol. II, 28-29.
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perspectiva místico-metafísica, os termos «differenciação»/
«diversificação»/«alteração»/«limitação originaria» 184, confi-
gurando querer significar com tal concepção não apenas que a
«descontinuidade» do ser/«infinito absoluto» deve ser enten-
dida e tomada como constituindo o começo do «Cosmos» a
partir do ser/«infinito absoluto», mas também que o «Cosmos»
originado deve ser entendido e tomado como a «diferença», o
«diverso», o «outro» 185.

Com efeito, enquanto Marinho, à imagem de Leonardo
Coimbra, concebe o Conhecimento segundo um pressuposto
dialéctico-metafísico, Bruno, que se revelara tão intransigente
com a racionalidade positivo-científica 186 como com o carácter
«necessário» do que «é» 187, concebera o Conhecimento segundo
os pressupostos da racionalidade positivo-científica e da ra-
cionalidade metafísico-gnóstica, à luz da qual o carácter «inno-
vador» ou «descobridor» do Conhecimento depende essen-
cialmente da «fecundação» da «revelação emanada» 188.

Com efeito, enquanto Marinho, não obstante o carácter
místico-gnóstico da sua concepção acerca da metafísica e da
religião, faz questão de afirmar que o Cosmos surgido pela
«cisão» do ser/«insubstancial substante» é ontologicamente bom
e verdadeiro (com a consequente concepção do mal e do erro
em termos antropológicos) 189, Bruno, em profunda coerência
com a concepção metafísico-gnóstica que afirma e/ou professa

184 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 390-397; 460-462; também in Rocha,
O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 27-28.

185 Cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 28.
186 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 377-378; também in Rocha, O Mal no

Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 233-244.
187 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 252-256; também in Rocha, O Mal no

Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. I, 405-473.
188 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 377-378; idem, O Brazil Mental, Porto,

Livraria Chardron, 1898, 148; 151; também in Rocha, O Mal no Pensamento
de Sampaio (Bruno), vol. I, 233-244; 254-312.

189 De ter em conta o que se afirmou anteriormente sobre a questão,
nomeadamente sobre a incongruência de Marinho não só afirmar a
bondade ontológica do mundo (e consequentemente a concepção antro-
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pológica do erro e do mal) cumulativamente com a concepção da origem
do mundo por «cisão» do ser, como, contrariando a coerência de tal
concepção, também afirmar, pelo menos pontualmente, a natureza onto-
lógica do erro.

190 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 256-257; 260; 390-398; 460; também in
Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. I, 254-266.

191 Cf. Bruno, O Encoberto, Porto, Livraria Moreira-Editora, 1904, 283;
idem, A Idéa de Deus, 483; também in Rocha, O Mal no Pensamento de
Sampaio (Bruno), vol. II, 244-317.

192 Cf. Bruno, O Encoberto, 283; também in Rocha, O Mal no Pensa-
mento de Sampaio (Bruno), vol. II, 158-244.

193 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 390-398; 482; também in Rocha, O Mal
no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 244-255.

quanto à «descontinuidade» do ser, sustentara que o Cosmos é
ontologicamente mau, que Deus é «não omnipotente» e que o
Erro e o Mal têm natureza ontológica 190.

Com efeito, enquanto Marinho afirma o «restabelecimento»
da «unidade perdida» à luz de uma perspectiva religioso-
-iniciática, mas configurando pelo menos subvalorizar ou
ignorar a consideração histórico-positiva de tal «restabeleci-
mento», Bruno, para a «reintegração» do «espirito puro», e sem
prejuízo de reconhecer a primacialidade à dimensão místico-
-religiosa («mysticismo idealista») 191, enfatizara a indispensa-
bilidade da dimensão histórico-positiva (mediante o advento do
«Homem» e o «progresso geral da humanidade») 192.

Com efeito, enquanto Marinho configura reduzir a equa-
cionação da «origem» do Cosmos a um processo da «razão» ou
de «pensamento», sem se preocupar filosoficamente com o
magno problema da «origem» e «fim» da «Matéria», Bruno,
embora conotando o «princípio» e o «fim» do Cosmos com a
«Razão» e/ou com a «Consciência», não deixara de demonstrar
uma particular preocupação com a «origem» do Cosmos en-
quanto «Matéria», fazendo da «origem» e do «fim» da «Matéria»
uma das questões mais prementes da sua inquirição filo-
sófica... 193

Contudo, após todo este percurso sucinto, mas essencial, de
confronto das duas concepções, à luz do qual um juízo de
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afinidade profunda e essencial resulta como inequívoco para as
concepções de Marinho e de Bruno no tocante à questão da
«descontinuidade» e/ou da «cisão» do ser, também se nos
afigura como pertinente não terminar o presente estudo sem
formular as seguintes questões:

A que se deve, então, que Marinho «invente» e atribua a
Bruno o «absurdo» da «queda em Deus»?

A que se deve, então, que Marinho, depois de ter concebido
a origem do Cosmos por «cisão» do ser, afirme ainda a bondade
ontológica do Cosmos?

Nós não dispomos de resposta convincente para as ques-
tões formuladas... Aliás, nem mesmo a profunda consideração
pessoal e filosófica de Marinho por Leonardo Coimbra nos
satisfaz como explicação...

É que, não obstante assumir Leonardo como «mestre», e
não obstante Leonardo ter honras de ser o único autor que
Marinho refere na Teoria do Ser e da Verdade 194, Marinho, nem
por isso, deixa de se declarar «afastado» dele, desde o «método»
ao «pensamento»:

Poderia fazer notar neste Prefácio os pontos em que
o meu pensamento desde a questão do método se afasta
do de Leonardo Coimbra. Se o não faço não é pelo desejo
de aumentar interesse no leitor pela procura dessas
reflexões em que se afastou o meu pensamento até tomar
uma atitude oposta ao seu. [...] Esta parte do Prefácio
escrevia pois por uma questão de lealdade àquele a quem
chamo ainda Mestre, não porque seja ainda o seu pen-
samento, mas porque pelas suas lições, pelos seus con-
selhos, quando mais novo, e pelas suas obras ainda hoje
recebi e recebo o estímulo para pensar e essa sede de
verdade e imortalidade que a sua obra como um precioso
néctar destila. Jamais poderia escrever este livro sem lhe

194 Cf. Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, 12; também Rivera, Logos
e Liberdade no Pensamento de José Marinho, in Actas do Congresso Internacional
Pensadores Portuenses Contemporâneos (1850-1950), vol. III, 127.
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deixar aqui a pública confissão de que se não fosse a sua
influência nem este, nem outros seriam possíveis, nem,
o que interessa muito mais, porque é a origem delas, a
actividade do meu espírito. O que sou a ele o devo. Por
isso lhe dedico como discípulo agradecido com estas
pobres reflexões, uma modesta tentativa de pensa-
mento. 195

195 J. Marinho, Aforismos sobre o que mais Importa, in Obras de José
Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 1994, vol. I, 87; cf. também J. Rivera, Apresentação, in Obras de
José Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), vol. IV, O Pensamento Filosófico
de Leonardo Coimbra e Outros Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2001, 11.
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CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA E DO MAL
À «QUESTÃO RELIGIOSA»:

DIVERGÊNCIA ENTRE BASÍLIO E BRUNO? *

Insuficientemente conhecido e pouco estudado, Basílio
Teles, nascido no Porto em 1856 e falecido em 1923, é, em
Portugal, na segunda metade do século XIX e nas três primeiras
décadas do século XX, quer no domínio moral e da intervenção
cívico-política, quer no domínio do pensamento político, eco-
nómico e filosófico, uma figura de estatura superior. Se nos
déssemos ao exercício de organizar uma galeria com o retrato
dos cidadãos mais marcantes na vida e na evolução do país
durante o período mencionado, sob o ponto de vista moral, da
intervenção cívico-política ou do pensamento, deparar-nos-
-íamos com certeza perante a agradável constatação de nela
termos que incluir o seu retrato. Teríamos naturalmente que o
colocar ao lado de Amorim Viana, Antero de Quental, Eça de
Queiroz, Oliveira Martins, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro,
Sampaio (Bruno), Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes, Leonardo

* Este texto, sob o título «’A questão religiosa’ em Basílio Teles:
afinidade ou divergência com Sampaio (Bruno)?», serviu de suporte à
comunicação apresentada no Colóquio «Os 150 Anos do Nascimento de
Basílio Teles», realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
em 7 de Dezembro de 2006.
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Coimbra, Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada
Negreiros, José Régio, António Sérgio, Raul Proença...

Considerado por alguns como «o maior pensador político
do movimento republicano português» 1, a importância nacional
e portuense de Basílio não deverá, no entanto, ser restringida a
este campo, nem mesmo ao do pensamento económico-social ou
da intervenção cívico-política, mas ela deverá ser alargada ao
domínio do pensamento filosófico.

Basílio dispõe desde muito cedo de um lugar próprio e de
um estatuto especial na sociedade portuguesa 2. E tal dever-se-á
com certeza, em boa medida, quer às obras que publica rela-
tivamente cedo no âmbito político e económico 3, quer à parti-
cipação na revolta republicana do 31 de Janeiro de 1891, quer
mesmo à não aceitação dos convites para integrar o Governo da
República e a docência universitária (Faculdade de Direito de
Lisboa e Faculdade de Letras do Porto).

Contudo, no nosso ponto de vista, será sobretudo no
âmbito do pensamento filosófico (pensamento que formula na
fase em que já se havia afastado da actividade política e par-
tidária) que Basílio terá conquistado um lugar próprio na
história da cultura e do pensamento português.

De resto, mesmo no âmbito filosófico, a nosso ver, não será
propriamente pelo conhecimento profundo que demonstra no
«estudo» do Prometheu Agrilhoado (1914) relativamente ao pen-
samento dos grandes nomes da filosofia pré-socrática (Ana-

1 Cf. A. Dias, Prefácio, in B. Teles, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro. Esboço
de História Política, 2.a ed., Lisboa, Portugália Editora, 1968, VII.

2 Cf. A. Braz Teixeira, Teles (Basílio), in Enciclopédia Logos, vol. V,
cols. 50-53; J. Gama, Basílio Teles e o Mal Incompreensível, in Actas do
Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contemporâneos (1850-1950),
UCP, Porto, e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, vol. II, 2002, 67.

3 Como principais, nomeamos O Problema Agrícola (1899), Estudos
Históricos e Económicos (1901), Introdução ao Problema do Trabalho Nacional
(1902), Do Ultimatum ao 31 de Janeiro (1905), Figuras Portuguesas (1961),
Memórias Políticas (1969).
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ximandro, Anaximenes, Parménides, Zenão, Anaxágoras, Pitá-
goras) e relativamente a algumas das grandes questões que a
ciência do tempo pusera à filosofia (espaço, tempo, movimento,
matéria) 4, nem pelo conhecimento igualmente profundo que
manifesta na obra A Sciência e o Atomismo, dedicada sobretudo
às questões do atomismo, da massa, do atrito, da inércia e do
movimento 5, que Basílio mais se terá afirmado como filósofo.
Basílio, filosoficamente, impor-se-á sobretudo pelas concepções
que consagra sobre o Mal, sobre a religião e sobre Deus.

É que, cuidando-se de fundamentar minimamente o afir-
mado, e sem prejuízo de o voltarmos a referir no termo deste
estudo, constata-se que Basílio, para além de escrever em 1913
a obra «A Questão Religiosa» (na qual, como se verá com
detalhe, Basílio se ocupa do problema da concepção da Reli-
gião), pelo mesmo período, também traduz em verso O Livro de
Job 6, a cuja tradução adiciona um importante «estudo sobre o
poema», um «estudo» em que, para além de analisar a natureza
do Mal existente, também se dá a extrair de tal análise as con-
sequências em relação à essência de Deus.

É que, por um lado, Basílio tanto constata que o Mal exis-
tente não tem carácter de «accidente» nem é da «respon-
sabilidade pessoal» do homem 7, que o Mal existente consubs-
tancia uma «realidade inelutável» e ontologicamente «fatal» 8,
que o Mal existente consiste num «mal fatalidade que nem
sábios nem doutores jamais compreenderam, ou compreenderão
jamais, e contra o qual a própria divindade se desfez e dissipou,

4 Cf. B. Telles, Prometheu Agrilhoado — Traducção (Com um Estudo a
Propósito da Tragédia), Porto, Livraria Chardron, de Lello & Irmão, Editores,
1914, 135-407.

5 Cf. idem, A Sciência e o Atomismo — Continuação ao «Estudo inserido
no ‘Prometheu agrilhoado’», Lisboa, Portugal-Brasil, Limitada, Sociedade
Editora, s. d., 20-228.

6 Cf. idem, O Livro de Job — Traducção em Verso (Com um Estudo sobre
o Poema), Porto, Livraria Chardron, 1912, IX.

7 Cf. ibidem, 185.
8 Cf. ibidem, 180; 191.
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em fumo e cinza» 9, como constata que «o mal é incompre-
hensível» 10, porque não é possível «comprehender [...] a funcção
e a necessidade do mal» 11.

É que, por outro lado, Basílio formula duas asserções deci-
sivas a partir do Mal existente: em primeiro lugar, que, face à
realidade ontológica, «fatal», «inelutável» e «incomprehensível»
do Mal, este não poderá ter o homem como sua origem e como
seu autor principal; em segundo lugar, que «o Deus» do judeo-
-cristianismo, omnisciente e omnipotente, absolutamente justo,
misericordioso e bom 12 também não poderá ser «o Deus» que
está na base ou na origem duma tal existência (a do Mal), já que,
sem contradição ou absurdo, não é possível e/ou inteligível que
um tal Deus esteja na origem e/ou seja responsável pela con-
servação de um mundo ontológica e necessariamente mau.

Dando por cumpridas as palavras de introdução à presente
reflexão, nós anotamos que ela terá, como principais, os se-
guintes vectores temáticos:

A «questão religiosa», um problema de concepção da
religião;

A «questão religiosa» em Portugal, com a implantação
da República;

A «questão religiosa» em Basílio e em Bruno: afinidade
ou divergência de concepções?

Porém, porque consideramos que o problema da «questão
religiosa», quer no seu sentido tradicional, quer no sentido espe-

9 Cf. ibidem, 191.
10 Cf. ibidem, IX; 180.
11 Cf. ibidem, 180.
12 Cf. ibidem, 177-214; Braz Teixeira, Teles (Basílio), in Enciclopédia

Logos, col. 51; J. Carvalho, A Problemática do Mal no Comentário de Basílio
Teles ao Livro de Job, in Actas do Congresso Internacional Pensadores Portuenses
Contemporâneos (1850-1950), vol. II, 97; J. Gama, Basílio Teles e o Mal Incom-
preensível, in Actas do Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contem-
porâneos (1850-1950), vol. II, 68-70.
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cífico que subsume em Basílio, consubstancia para o homem,
para os Estados e para as Religiões, uma questão de particular
complexidade, nós entendemos que, antes de se entrar propria-
mente na referida abordagem, será de realçar que Basílio, mor-
mente por três ordens de razão, nos aparece como sendo um
pensador que dispõe de condições particularmente favoráveis
para o equacionar.

No nosso ponto de vista, tais condições prendem-se sobre-
tudo com a sua experiência religiosa, com a «particularidade da
sua estructura moral» e com a especificidade do seu enten-
dimento sobre a relação da «Sciência» e da «Religião».

É que Basílio conhece, quer a experiência da crença reli-
gioso-católica, quer a experiência da ruptura com tal crença e
com qualquer outro «credo» específico, ficando-lhe para sempre
de tal experiência «a admiração profunda pela natureza» e «a
sympathia involuntaria pelos homens». Falando na maturidade
acerca da sua experiência religiosa, Basílio virá a destacar de
forma especial três aspectos: que fora «educado na religião ca-
tholica pela mais terna e a mais sinceramente piedosa das
mães»; que «a crença irisada, essa evolou-se-lhe de vez por volta
dos seus dezesseis annos», «diluindo-se-lhe e apagando-se na
idade em que a intelligencia critica desponta, e só depois d’uma
lucta, concentrada e contínua, que se prolongou bastantes
mezes»; que, «se d’então em deante não pôde acceitar nenhum
credo, conservou d’essa epoca um duplo sentimento absoluta-
mente rebelde aos brutaes desmentidos dos factos, e á mais
acerada e subtil das analyses: a admiração profunda pela natu-
reza, e a sympathia involuntaria pelos homens» 13.

É que a personalidade de Basílio caracteriza-se por uma
forte «estructura moral», por uma «estructura moral» que, «a par
d’essa inclinação, espontanea e irresistivel, que o levava a pôr-se
ao lado dos perseguidos e dos que soffrem, fosse qual fosse, de
resto, o motivo da perseguição e do soffrimento», consiste «na

13 Cf. Telles, O Livro de Job, 177-178; M. Gama, A Questão Religiosa em
Basílio Teles e Sampaio Bruno, in Nova Renascença, Porto, Outono de 1995,
619.
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consciencia muito viva da sua personalidade moral, da sua
individualidade e independência, exteriormente revelada, nos
gestos, na linguagem, na attitude, por um cuidado permanente
de não humilhar nem consentir que o humilhassem, e de ser
equitativo e justo para com todos, sem excluir adversarios» 14.

É que Basílio, para além de professar uma profunda iden-
tificação com o regime republicano, com a tolerância e as liber-
dades (sobretudo com a liberdade de consciência e com a
liberdade de religião e de culto), não só equacionará as rela-
ções do Estado e da Religião (no caso a Igreja católica) com
base no Regime de Separação, como conceberá a «Religião» e a
«Sciência» à luz do «immanentismo», e não do «transcenden-
talismo» 15.

A «questão religiosa», um problema de concepção de Deus
e/ou da religião

Logo à cabeça, pensamos ser de declarar que a «questão
religiosa» em Basílio Teles subsume um sentido específico, pró-
prio e diferente do que habitualmente é atribuído a tal ex-
pressão.

Em termos substantivos, será de afirmar que Basílio con-
cebe a «questão religiosa» como um «conflicto» de «Sciência» e
«Religião» 16, como um «conflicto» que decorre do facto de o ho-
mem e as sociedades ocidentais conceberem a religião à luz de
pressupostos «transcendentalistas» e não «immanentistas».

14 Cf. Telles, O Livro de Job, 179.
15 Cf. idem, Prometheu Agrilhoado, 115-118; 128; idem, A Questão

Religiosa, Porto, Livraria Moreira, 1913, 12-13; idem, O Livro de Job, 213-214.
Sobre este assunto, cf. também Gama, Basílio Teles e o Mal incompreensível,
in Actas do Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contemporâneos
(1850-1950), vol. II, 71-75; idem, A Questão Religiosa em Basílio Teles e Sampaio
Bruno, in Nova Renascença, 621.

16 No contexto do afirmado, importará ter em conta as posições que
tanto Amorim Viana como Sampaio (Bruno) sustentaram sobre as relações
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Do «transcendentalismo» ao «conflicto» entre «Sciência»
e «Religião»

Em termos substantivos, Basílio subsume a «questão reli-
giosa» como um «conflicto» de «Sciência» e «Religião» 17, cujos
fundamentos e génese radicam no facto de o mundo euro-
peu e/ou ocidental, num certo momento da história, ter aban-
donado o «immanentismo», para abraçar o «transcendenta-
lismo».

Mais, indexando o «transcendentalismo» e o «immanen-
tismo» às concepções, respectivamente, semita-judaica e grega,
Basílio sustenta que estas concepções têm um cariz mutuamente
divergente e oposto.

Basílio será mesmo particularmente enfático na forma como
põe em evidência o carácter «divergente» e «refractário» das
duas concepções mencionadas.

De resto, ao assumir uma tal posição, Basílio mais não faz
do que convergir com o problema que perenemente constituiu
o nó górdio da filosofia e da teologia, a saber, o problema de

da ciência e da religião. Trata-se efectivamente duma questão nuclear em
toda a segunda metade do século XIX e ainda nas primeiras décadas do
século XX. Como se poderá constatar, tal questão revestiu uma importância
fundamental para os três pensadores mencionados. Só que, enquanto
Viana, pondo formalmente o problema em termos de relação entre a Fé/
Revelação e a Razão, o resolveu fundamentalmente através da subor-
dinação da Fé/Revelação à Razão [cf. P. Amorim Viana, Defesa do Racio-
nalismo ou Análise da Fé (prefácio de António Braz Teixeira), Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982, 43-44; 92-93], só que, enquanto
Bruno, concebendo o Conhecimento como um conteúdo ontologicamente
positivo, metafísico e religioso-teológico, logra reconciliar a racionalidade
científica com a racionalidade filosófico-metafísica e com a racionalidade
religioso-teológica (cf. Bruno, A Idéa de Deus, Porto, Livraria Chardron,
1902, 378-379; A. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma
Filosofia da Razão e do Mistério, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2006, vol. I, 233-244), Basílio, por sua vez, ao ocupar-se do problema da
relação entre a Razão/Ciência e a Religião/Fé, concluirá pela existência
de um «conflito» ou oposição entre a Razão/Ciência e a Religião/Fé.

17 Cf. Telles, A Questão Religiosa, 29-34.
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se conceber a relação do ser e do ente à luz da «imanência» ou
da «transcendência».

Para explicitar e documentar o teor mutuamente «diver-
gente» e «refractário» sob que subsume o «transcendentalismo»
e o «immanentismo», e por conseguinte a «questão religiosa» ou
a relação da «Sciência» e da «Religião», nada como considerar
as próprias palavras de Basílio: «Resta-nos, pois, demarcar em
sóbrio resumo as concepções divergentes, e refractárias de todo,
parece, a filiação recíproca ou n’um conceito commum origi-
nário, que os dous grandes agrupamentos éthnicos se formaram
do Universo, e que philosophicamente se designam pelas
expressões transcendentalismo e immanentismo, vulgarmente pelas
de Religião e de Sciência. // A primeira, pela contradicção irre-
movivel entre deus e o mal (lucidamente reconhecida pela
religião dos Medo-Persas), entre deus e a moral porconseguinte,
e por ser quasi exclusivamente moralista, não comporta uma
interpretação unitária e racional do Universo, nem soluções que
não sejam dogmáticas: exigindo, pois, a cega submissão do
crente a uma Lei indemonstravel e a uma Entidade incom-
prehensivel. A segunda implica sempre conhecimento e soluções
racionaes, a conformidade livre e consciente do homem, por-
tanto, com uma Natureza intelligivel e com leis verificaveis, por
ser creação pura do espírito, em que nenhum mystério, con-
tradicção ou inchoerência grave se toleram. // O transcenden-
talismo — dissemos no estudo appenso ao poema hebraico —
attribue ao facto moral valor exclusivo, soberano e absoluto,
subordinando-lhe toda a phenomenalidade exterior e o seu
próprio deus transcendental; o immanentismo subalternisa-o,
equiparando-o a quaesquer outros, e considera-os, a todos,
manifestação da energia impessoal da Natureza [...]. O trans-
cendentalista, destacando o facto éthico do seu condicionalismo
exterior, natural principalmente, tinha de isolar Deus da Natu-
reza e, uma vez socialisada a sua concepção, de se ankylosar na
crença, no absurdo e no mystério, ou dissolver no atheísmo.
O immanentista, integrando-o no facto completo e complexo do
mundo, e tornando a sua intelligibilidade parcial dependente da
intelligibilidade do conjuncto, tinha d’incluir os seus deuses
n’esse mundo proteiforme, e de mais tarde, pela maturação da
intelligência e o alargamento da cultura, simplificar a sua con-
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cepção no pantheísmo, ou d’evolver para o mecanicismo da
Sciência. // Divergentes desde o seu ponto de partida, como no
seu ponto de chegada, as duas concepções evolvem tambem
d’um modo independente, sendo porisso inutil procurar, his-
tórica ou chronologicamente, filial-a uma na outra [...]. Assim,
pois, Religião e Sciência: eis em que se resumem os génios dos
dous grandes grupos éthnicos, de que ‘O Livro de Job’ e o
‘Prometheu’ são as duas creações litterárias mais expressivas,
fundamentaes, ‘definidoras’.» 18

Porém, mais do que conceber o «immanentismo» e o «trans-
cendentalismo» segundo pressupostos de «divergência» e de
oposição, e consequentemente a «questão religiosa» como um
«conflicto» entre a «Sciência» e a «Religião», Basílio também
afirmará que a génese e o estabelecimento de um tal «conflicto»
no mundo e na civilização ocidental se deve ao acontecimento
histórico-cultural da sobreposição e/ou da substituição do «im-
manentismo» e/ou da cultura grega pelo «transcendentalismo»
e/ou pelo judeo-cristianismo.

Explicitando a posição, Basílio fará mesmo questão de
afirmar que, «a não ser como rivalidade entre cultos, o mundo
greco-romano não conheceu nenhuma questão religiosa», e que,
«quem n’esse mundo a introduziu foi o judeu», já que, para o
judeu, não só se dava que «era a sua obsessão, exclusiva e per-
manente: uma só moral e um só deus», como se dava que «a
religião, com este caracter, era a única affirmação possivel do
seu génio de raça, a maneira única porque poderia fazer
destacar a sua originalidade entre as nações» 19.

Aliás, manifestamente intencionado no tocante a deixar
claro que existe uma relação de causa e efeito entre a «questão
religiosa» ou «conflicto» da «Sciência» e da «Religião» com o
carácter «divergente» e «refractário» das tradições ou culturas
semita e grega, Basílio não se ficará por afirmar que a «questão
religiosa» ou «conflicto» da «Sciência» e da «Religião» se deve

18 Cf. idem, Prometheu Agrilhoado, 115-118; 128; também in idem,
O Livro de Job, 212-214; idem, A Questão Religiosa, 29-34.

19 Cf. idem, A Questão Religiosa, 3.
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ao «transcendentalismo», e à consequente dominação da cultura
e/ou da religião judaico-cristã sobre a Europa e o mundo oci-
dental. Bem longe disso!

É que, relevando a natureza de «divergência» e/ou de
«conflicto» que inere à relação da «Sciência» e da «Religião», na
Europa e no Ocidente, o pensador portuense tanto se dá a conotar
o semita, o judeu e a religião judaico-cristã com o «pessimismo»,
com o «immobilismo», com o «sentimento», com a «barbarie» e
com toda uma estratégia de dominação por parte do judeo-
-cristianismo (de forma a lograr instaurar no mundo um Estado
político universal baseado num «deus transcendente» e numa
moral absoluta), como se dá a conotar o «Aryano» ou grego com
o «optimismo», o «progresso», a racionalidade e a «Sciência», o
«pensamento scientífico», «philosóphico» e «artístico», enquanto
«expressão culminante» duma «civilisação mal presentida» 20.

Para que o comprovemos, mais uma vez será de apostar no
contacto directo com as próprias palavras de Basílio: «Criados
e affeiçoados, consoante as linhas que lhe contornam o caracter,
a sua moral e o seu deus, o Semita nómada, fatigado e pessi-
mista, estaciona e immobilisa-se. Construído o seu pantheon
provisório, imagem da sua intelligência omnímoda e impressio-
navel, o Aryano, confiante e optimista, proseguiu a sua marcha,

20 De anotar que Basílio, ao conceber o judeo-cristianismo em termos
de uma religião de sentimento, de imobilismo, de barbárie, de inferio-
ridade intelectual e moral (portanto como contraponto da cultura grega),
manifesta uma clara convergência com a perspectiva sob que designa-
damente Nietzsche (cf.: F. Nietzsche, Le Gay Savoir, in F. Nietzsche, Oeu-
vres, Paris, Éditions Robert Laffont, 1993, vol. II, 227; idem, Ainsi parlait Zara-
thoustra, in ibidem, vol. II, 426; idem, Par delà le Bien et le Mal, in ibidem, vol. II,
639-641; 646; idem, La Généalogie de la Morale, in ibidem, vol. II, 778-780; 784-
-787; 795-799; idem, L’Antéchrist — Imprécation contre le Christianisme, in
ibidem, vol. II, 1043-1047; 1050; 1053; 1057-1059; 1077; 1081; 1085-1088; 1091)
e Fernando Pessoa [cf. R. Reis, Prefácio de Ricardo Reis ao seu Livro Odes, in
R. Reis, Prosa (edição de Manuela Parreira da Silva), Lisboa, Assírio &
Alvim, 2003, 167-168; 171; idem, O Regresso dos Deuses, in ibidem, 182-183;
idem, Programa Geral do Neo-Paganismo Português, in ibidem, 175-176;
A. Campos, Notas para um Prefácio a Alberto Caeiro, in ibidem, 46; 74; 81; 90-91;
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e ainda a visiona interminavel. O contraste é flagrante. Se o
Judeu, o mais viril e fecundo representante dos Semitas, contri-
buiu, por esse contraste mesmo, para dar indirectamente forte
impulso á civilisação occidental, o Grego, o mais acabado e bello
representante dos indo-europeus, dispensando cêdo as lições
dos seus guias asiáticos, teve a immortal glória d’encontrar na
Sciência a expressão culminante e fiel, antecipada e definitiva,
d’essa civilisação mal presentida, só material e muito grosseira-
mente esboçada pelos seus antecessores. ‘Milagre da História’ —
é como Renan qualificava a Grécia clássica, esse admiravel povo
creador, o mais completo, harmonioso, superiormente modelado
typo d’homem que jamais se conheceu. Litteratura, Bellas-Artes,
Eloquência, Philosophia, quanto constitue a civilisação occi-
dental, o que há n’ella d’authenticamente original e progressivo,
lhe deve esta Europa, tão esquecida e tão ingrata. Não lhe deve
a sua religião, reconheçamos. Mas a religião, sobretudo na fórma
cathólica que a Egreja de Roma lhe imprimiu, e pretendeu rea-
lisar, se é no que tem de primitivo — o seu deus transcendental
e a sua moral absoluta, sem excluir o seu inveterado pessimis-
mo — a continuação do mosaísmo dos prophetas, assenta, sob
aspectos múltiplos, n’uma collaboração importantíssima do pen-
samento philosóphico e artístico da Grécia; e se fôr, como ella
se tem affirmado, indestructível, não voltará, de certo, a ser
modalidade característica, menos aínda, como é a Sciência, a

119-120; F. Pessoa, Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação (textos estabe-
lecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto Prado Coelho),
Lisboa, Edições Ática, s. d., XXII; 252-253; 265; 295; 302-303; 313; Edição
Crítica de Fernando Pessoa, vol. VI, Obras de António Mora (edição e estudo
de Luís Filipe B. Teixeira), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2002, 145-148; 217; 257-258; 261; 281; F. Pessoa, Crítica — Ensaios, Artigos
e Entrevistas (edição de Fernando Cabral Martins), Lisboa, Assírio & Alvim,
1999, 455], também concebem o judeo-cristianismo e a cultura da Grécia.
Ou seja, como Nietzsche sustentara e como Pessoa viera a sustentar,
Basílio tanto sustenta que o judeo-cristianismo representa um retrocesso
e uma decadência em relação à cultura, ao pensamento e à religião da
Grécia, como sustenta que a humanidade ou o mundo ocidental devem
assumir um projecto de retorno à cultura e ao panteísmo da Grécia.
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expressão suprema e synthética da civilisação que desde a
antiguidade greco-romana a Europa conheceu. Religião e
barbarie podem muito bem coexistir, e até intimamente associar-
-se. O que não é possivel encontrar vivendo juntas são a barbarie
e a Sciência, mau grado o apparente desmentido que dão a esta
verdade a violência e a desordem dos costumes na épocha da
Renascença, quando o pensamento scientífico outra vez se re-
conhece, e retoma a sua marcha interrompida. O christianismo,
o catholicismo particularmente, triunpharam menos pela supe-
rioridade da sua moral e da ideia monotheísta dos Judeus do
que pela feliz e habil assimilação do polytheísmo popular eu-
ropeu, da política imperialista dos Romanos, da metaphysica e
da maravilhosa Arte, das artes plásticas sobretudo, que os Gre-
gos tinham inventado. Retiremos-lhe a sólida organisação jurí-
dico-política da Roma republicana e cesarista, eliminemos-lhe a
immensa propaganda das artes plásticas da Grécia, e o catho-
licismo, privado assim do apoio da minoria intellectual da Eu-
ropa, nem sequer chegaria a ser esboço d’um pensamento e d’um
poder religiosos. Não passaria de mais uma entre as seitas obs-
curas em que o solo da Ásia foi ubérrimo, ou dado que tivesse
irrompido na Europa, seria a breve prazo absorvido e transfor-
mado pelos cultos naturalistas, de que nem hoje mesmo as suas
populações conseguem libertar-se. Se em favor da Grécia, da sua
ideia racional e humanista, da sua civilisação toda profana, se
tivesse feito [...] a propaganda insistente que em favor da Roma
papal, da sua moral deuteronómica, da sua ideia theocrática, se
fez no decurso dos séculos no território submettido ao império
dos Césares, a Europa estaria há muito completamente helleni-
sada. Se aínda fosse religiosa, por uma exigência orgânica dos
seus mais profundos estratos éthnicos, de provavel origem extra-
-europeia, sê-lo-hia á maneira d’um Grego ou d’um Romano:
comedida e tolerante na crença, esthética e civica no culto. O fa-
natismo é uma attitude judaica; não está no caracter europeu,
pela mesma razão que o Absoluto é de todo extranho á sua
intelligência.» 21

21 Cf. Telles, A Questão Religiosa, 9-12.
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«Em summa», «aqui está» por que, para Basílio, «o Judeu,
intelligência pobre como a de todos os Semitas, mas alma dura,
heroica mesmo nas grandes crises [...], talvez a raça mais
obstinada e resistente que jamais o mundo viu, é o creador
exclusivo d’uma só moral e d’um só deus, e atravez das per-
seguições e dos tormentos, impôz o seu Iaveh e a sua Thora» 22.

«Aqui está» por que, para Basílio, «o Grego, alma sensivel
d’estheta, a mais complicada e rica intelligência, porém, que a
História nos exhibe, longe de impôr a sua crença a outros povos,
reservara cuidadosamente no seu pantheon um logar hospi-
taleiro para o ‘deus desconhecido’» 23.

«Aqui está» por que, para Basílio, «a Europa não elaborou,
nem podia elaborar uma religião universalista e moralista», mas
«porque pôde, em compensação, e tinha necessariamente de
crear como vínculo d’aggregação humana appropriado à sua
estructura psychológica, o Direito, a Arte e a Sciência: a Philo-
sophia, — n’uma palavra que lhe synthetise as creações» 24.

«Aqui está» por que, para Basílio, em termos substantivos,
o «transcendentalismo» e o «immanentismo» consubstanciam,
respectivamente, o «sentimento» e o «pensamento»: «Só o senti-
mento vale, tudo se resolve em sentimento: n’esta fórmula breve
está toda a concepção transcendental. É o pensamento só que
vale, tudo se resolve em pensamento: n’est’outra, toda a con-
cepção immanentista. // Há na primeira, é claro, tambem labor
intellectual; como na segunda, suggestão sentimental. Mas
n’aquella é mínima, e subordinada á intuição sentimental, a
collaboração da intelligência; n’esta mínima, subordinada à
intuição intellectual, e de caracter só esthético, a cooperação do
sentimento.» 25

«Em summa», «aqui está» por que Basílio não se limita a
afirmar que a «questão religiosa» ou «conflicto» da «Sciência»
e da «Religião» está intrinsecamente relacionada com a natureza

22 Cf. ibidem, 12.
23 Cf. ibidem.
24 Cf. ibidem.
25 Cf. ibidem, 12-13.
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semítica da religião que imperou nesta região do mundo, mas,
indo mais longe, faz questão de produzir estes três tipos de
asserção: primeiro, que a implantação do judeo-cristianismo no
mundo ocidental só foi possível, porque, «quando a seita christã
germinou», «já não havia Grécia, nem havia já Sciência [...]; e o
Estado romano, sem uma força espiritual em que apoiar-se, além
de moralmente corrupto e enfraquecido, não a pôde, prova-
velmente, dominar» 26; segundo, que «a religião cathólica (sym-
bolisando n’ella, por mais complicada e perfeita de todas, as
várias formas que o christianismo revestiu), satisfazendo sem
dúvida a mentalidade europeia inferior, ou pelo menos mantida
pela incultura na sua phase mediévica, tinha de ser fatalmente
repellida pela mentalidade superior, ou no emtanto que a
Sciência conseguiu affeiçoar» 27; terceiro, que, «á parte uma
minoria bem dotada, que, de resto, não carecia d’essa educação
systemática para desenvolver sentimentos afectivos, a religião
pouco mais fez (no terreno moralista só) do que gerar escravos
submissos ou impenitentes revoltados, e ao fim ao cabo, deter-
minar nos caracteres fracos e de tendências viciosas, um alas-
tramento colossal d’hypocrisia» 28.

Numa palavra, «aqui está» por que Basílio, fundamentando
a «questão religiosa» em pressupostos de ordem étnico-antro-
pológica, e sem que com isso caia numa posição de cariz posi-
tivista 29, subsume a relação da «Sciência» e da «Religião» em
termos de um «conflicto» radical, de um «conflicto» que só se
tornou possível porque o «transcendentalismo» triunfou, na
Europa e no Ocidente, política, cultural e religiosamente, sobre
o «immanentismo» e/ou sobre a concepção grega.

26 Cf. ibidem, 7.
27 Cf. ibidem, 14.
28 Cf. ibidem.
29 De ter em conta que a generalidade dos comentadores de Basílio,

ainda que uns em termos mais expressos do que outros, conota o pen-
samento do autor portuense com o positivismo (cf.: Gama, Basílio Teles e
o Mal Incompreensível, in Actas do Congresso Internacional Pensadores Por-
tuenses Contemporâneos (1850-1950), vol. II, 71; 74; 76; idem, A Questão
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Porém, aqui chegados, nós pensamos que então também se
imporá realçar que Basílio não se limita a equacionar a «questão
religiosa» segundo pressupostos meramente histórico-culturais,
cuja génese radica no facto de, num determinado momento da
história, a religião judaico-cristã ter dominado o mundo oci-
dental, mas que Basílio, complementando uma tal perspecti-
vação do problema, também equaciona epistemológica e
teologicamente a concepção sob que subsume a «questão reli-
giosa». Por força desta dupla perspectiva de equacionação, e
corroborando em certa medida as conclusões decorrentes da
abordagem de pressuposto étnico-antropológico, Basílio logra
demonstrar que a religião católica e a «Sciência» sempre se
viram constituídas numa situação de mútuo questionamento ou
confronto quanto à autonomia ou superioridade de cada qual,

Religiosa em Basílio Teles e Sampaio Bruno, in Nova Renascença, 620; Carvalho,
A Problemática do Mal no Comentário de Basílio Teles ao Livro de Job, in Actas
do Congresso Internacional Pensadores Portuenses Contemporâneos (1850-1950),
vol. II, 97; 100-101). Por sua vez, Braz Teixeira, indiciando excluir do
pensamento de Basílio a perspectiva «positivista», interpreta o cariz
«positivo» do seu pensamento em termos de um «positivismo idealista»:
«Recusando qualquer substancialismo e identificando o existente com o
cognoscível e o inteligível, e afirmando que nada existe para além do que
é susceptível de ser entendido pela inteligência humana, o filósofo, num
como que positivismo idealista, que confinava a ciência ao domínio da
indução e do empirismo e atribuía à Filos. A função racional e dedutiva
[...]» (cf. Braz Teixeira, Teles (Basílio), in Enciclopédia Logos, col. 51; cf.
também in idem, Prefácio, in B. Teles, Ensaios Filosóficos, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 2006, 13). Porém, Óscar Lopes, indo consi-
deravelmente mais longe do que qualquer outro autor quanto à inter-
pretação «positivista» do pensamento de Basílio, dirá: «A solução do
dilema [prescindir da moral, ou negar Deus] estaria no progresso
científico, vingança póstuma de um Deus que a moral teria condenado.
O posterior estudo sobre o Prometheu Agrilhoado é um hino à Ciência,
continuado em A Ciência e o Atomismo, ensaio de actualização do mate-
rialismo científico grego, que remata nestes termos: ‘Descrente de reve-
lações do céu, (a ciência) só na inteligência e no esforço humano confia
[...]’» (cf. Ó. Lopes, Entre Fialho e Nemésio — Estudos de Literatura Portuguesa
Contemporânea, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, vol. II, 219).
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muito designadamente no âmbito do Conhecimento e da
Verdade.

Por um lado, Basílio dar-se-á ao cuidado de aduzir que a
religião católica se sente «incompativel» com a «Sciência», quer
porque pressupõe que a «Sciência» subsume uma posição de
«negação implícita do valor do seu conceito transcendental» 30,
quer porque, porventura para acautelar a «negação implícita do
valor do seu conceito transcendental» pela «Sciência», interpreta
que a «legitimidade» da «Sciência» no âmbito do «direito de
livre exame» é incompatível com a natureza e com a missão que
Jesus Cristo (Deus) confiou à Igreja 31.

Evidenciando boa noção quanto à importância fulcral dos
aspectos mencionados, seja o «conceito transcendental», seja a
missão e a autoridade divina da Igreja, Basílio fará questão de
realçar que, para a religião católica, nem «o mundo phenomenal
accessivel á intelligência humana» «exgota a realidade», nem «as
faculdades do homem são insufficientes para apprehender, e
portanto definir e exprimir a totalidade do mundo, ainda que
só restricto, dos phenomenos, apezar de serem, ou deverem ser
sem excepção, igualmente intelligiveis» 32.

Aliás, sendo ainda mais específico quanto a uma tal posição
da religião católica, Basílio acrescentará que a religião católica
ainda «reconheceria» a «Sciência», «se ella se resignasse ao papel
de ancilla, na linguagem escolástica mediévica, da religião e da
sua Egreja; se ella, pelo menos, expressamente declarasse que
era deísta, como o declarava outr’ora, e hoje ainda algumas
vezes, pela bôcca dos seus representantes eminentes; que Deus
lhe era emfim, senão uma crença no sentido religioso, um
postulado tão indispensável como era, sob a forma de artigo de
fé, para a religião cathólica e christã» 33.

Por outro lado, no tocante ao questionamento da religião
católica por parte da «Sciência», nomeadamente no domínio do

30 Cf. Telles, A Questão Religiosa, 42.
31 Cf. ibidem, 31; 40-42.
32 Cf. ibidem, 44.
33 Cf. ibidem, 42.
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Conhecimento e da Verdade, Basílio não deixará de enfatizar
três aspectos fundamentais: por um lado, que a «Sciência» é
«uma construcção, uma creação pura do espírito, para quem só
existem factos, seja qual fôr o terreno da realidade em que
appareçam, e relações lógicas que os tornem intelligiveis,
integraveis, portanto, n’essa total e complexa realidade» 34; por
outro lado, que «a Sciência reconhece, pois, como objecto do seu
estudo quanto seja intelligivel, e capaz de, em termos intel-
lectuaes, ser exprimido» 35; finalmente, que «o próprio erro, mais
do que o erro, o absurdo não são para ella novidade, e sem
mesmo sahir da sua história» 36.

Por estas razões, o pensador portuense mostrar-se-á tão
categórico a afirmar que a «Sciência» não pode admitir nunca
«que o erro, a chimera e o absurdo s’equiparem a certezas
lógicas e experimentalmente estabelecidas», como a declarar que
a «Sciência» não pode nunca «acceder a integrar no quadro
mental correspondente às realidades que investiga o que, nem
por imposição de factos nem exigências de lógica, pode servir
como elemento representativo d’essas realidades a estudar» 37.

Por outras palavras, Basílio será manifestamente inequívoco
no que se refere a defender que «a Sciência não tem fronteiras
demarcaveis a priori», que «o seu campo é tudo quanto seja
intelligivel» e que «os seus limites são apenas o que a sua
capacidade ulterior de desenvolvimento lhe impozer», ou seja,
que tais limites «não comportam, por isso, nenhuma fixidez,
nenhuma determinação preliminar definitiva» e que «o Incog-
noscivel dos philósophos» não passa de ser «um conceito nega-
tivo» 38.

Mais, porque equaciona nos termos consignados as com-
petências da «Sciência» e da «Religião», Basílio também não
poderá deixar de contrapor a sua discordância relativamente a

34 Cf. ibidem, 32.
35 Cf. ibidem, 37.
36 Cf. ibidem.
37 Cf. ibidem, 37-38.
38 Cf. ibidem, 43.
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determinadas acusações com que a religião católica confronta a
«Sciência».

Assim, se a religião católica confronta a «Sciência», quer
com o facto de se assumir em termos de religião, quer com o
facto de o «mundo» não ser nunca «integralmente cognoscível»,

A Sciência [...] é, no fim de contas, uma fé, exacta-
mente como a religião o tem sido. As suas pretensas
demonstrações e comprovações experimentaes assentam
sobre postulados intelligiveis é certo, mas cuja «verdade»,
cujo valor objectivo escapa a qualquer comprovação ou
demonstração [...]; «o mundo não é integralmente cog-
noscível» 39,

Basílio, em nome da «Sciência», também não deixará de con-
frontar a religião católica com as seguintes perspectivas: que «a
Sciência não é uma fé, pelo menos como em Roma é com-
prehendida», uma vez que ela, embora assentando em «pos-
tulados», «não lhes confere o valor, menos ainda a infallibilidade
que a Egreja presta áquelles em que s’estribam a sua moral e o
seu deus» 40; que «ninguem melhor do que a Sciência sabe que
a realidade é inexhaurivel pelos meios limitados que essa
intelligência tem ao seu dispôr»; que «o que ella afirma é que o
universo é intelligivel, e que a intelligência é o único reductor
existente para esse muito ou pouco da natureza que ao homem
seja licito abranger» 41; que, «para além do que é possivel
conhecer, há o que, desde Comte e Spencer, se denomina o
Incognoscível, o que para sempre nos ficará desconhecido» 42;
que, «naturalmente, é aqui, n’este Incognoscível, que a religião
installa Deus, — o que, aliás, é contradictório com esse conceito
(suppôndo que o seja) philosóphico» 43.

39 Cf. ibidem, 35-36.
40 Cf. ibidem.
41 Cf. ibidem, 37-38.
42 Cf. ibidem, 36.
43 Cf. ibidem.
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 E, porque equaciona deste modo a posição da «Sciência»
em relação ao Conhecimento e à Verdade, também é sem
surpresa que constatamos que Basílio não se coíbe de produzir
as seguintes asserções: que a «Sciência» «comprehende sem
custo a moral e o deus transcendentaes, mas de modo bastante
diverso, como se viu, por que a religião e o crente os imaginam
comprehender» 44; que foi a religião católica «quem provocou o
conflicto» e quem «persiste em alimental-o, com a sua obstinada
recusa das innovações do modernismo» 45; que o que a «Sciên-
cia» «afirma é que o universo é intelligivel, e que a intelligência
é o único reductor existente para esse muito ou pouco da natu-
reza que ao homem seja licito abranger» 46; que «a sociedade e
as suas instituições, como o espirito e o caracter dos homens,
como a natureza viva e o mundo inanimado, são para ella
[Sciência] — que se nos releve esta insistência — objectos d’in-
vestigação absolutamente impessoal; são departamentos di-
versos d’um só campo em que trabalha, aspectos variados
d’uma só realidade sobre que incide o seu estudo» 47; que a
Ciência «não pode ser, porisso, nem christã nem antichristã,
como não é socialista ou burgueza, republicana ou monárchica,
aristocrática ou plebeia» 48, como «não é atheísta, nem theísta
— insistamos ainda uma vez — como não é moral ou amoral» 49.

44 Cf. ibidem, 38.
45 Cf. ibidem, 34. N’A Questão Religiosa, logo a abrir o capítulo

«A Egreja e o Modernismo», Basílio falará do «modernismo» nestes
termos: «Não temos seguido o movimento litterário em que o chamado
modernismo tem formulado as suas aspirações, por conseguinte não
sabemos, nem mesmo d’um modo geral, quaes os pontos d’organisação
ou de doutrina que se lhe affigura imprescindivel reformar, e o valor dos
argumentos em que apoia a sua ideia. No emtanto, não é impossivel
conjecturar, se o modernismo nada mais fôr que o immanentismo peculiar
á velha Europa, o que poderia razoavelmente propôr á Egreja, e o que a
Egreja razoavelmente poderia conceder [...]» (ibidem, 29).

46 Cf. ibidem, 37.
47 Cf. ibidem, 41.
48 Cf. ibidem, 32.
49 Cf. ibidem, 37.
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Do «transcendentalismo» ao «immanentismo»: a solução
da «questão religiosa»

Basílio conota a tal ponto o judeo-cristianismo com as raízes
étnico-culturais de um povo nómada e pastoril, de «sentimento»
e de «barbarie», que, em seu entender, só foi possível que ele
triunfasse política, cultural e religiosamente sobre a cultura
grega, porque a Grécia então se encontrava numa conjuntura de
declínio.

Basílio conota a tal ponto o judeo-cristianismo com uma
religião de «pessimismo» e de «immobilismo» que, em seu
entender, ao judeo-cristianismo, uma vez colocado perante a
factualidade moderna da restauração do «immanentismo» e/ou
do «pensamento scientífico» e «pantheísta» da Grécia, como já
sucedera através da Renascença 50, sob pena de «empalidecer» 51

e «agonisar» 52, e mesmo «extinguir-se» 53 e «desapparecer» 54,
não restará outra atitude senão a de «remodelar-se» 55 e «trans-
formar-se» 56.

Mas, porquê Basílio pensa e defende uma tal posição acerca
da natureza, da situação e do futuro do judeo-cristianismo?

50 Referindo-se à Renascença como ao período da história ocidental
em que a Ciência e/ou espírito científico foi recuperado, Basílio dirá: «[...]
as religiões universalistas tradicionaes morreram para as raças superiores,
porque prometteram e não cumpriram. A Sciência nada prometteu, por
conseguinte a nada falta, sendo, por este lado, impossivel que chegue um
dia em que experimente aquella sorte. Morta apparentemente no passado
com a desapparição da Grécia entre as nações, resuscitou mais tarde, na
épocha muito bem denominada a Renascença, e com um vigor e um
impulso que o mais optimista dos Hellenos não seria capaz de presumir»
(cf. ibidem, 21).

51 Cf. ibidem, 17.
52 Cf. ibidem.
53 Cf. ibidem.
54 Cf. ibidem, 16-17; 62.
55 Cf. ibidem, 48.
56 Cf. ibidem, 62.
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Basílio avalia e pensa nestes termos, quer com base na
interpretação negativa e pessimista que faz da história e das
raízes étnico-culturais do judeo-cristianismo, quer com base na
interpretação positiva e optimista que faz da «Sciência» e do
«espirito grego».

Com efeito, Basílio interpreta que o judeo-cristianismo é
oriundo duma «raça d’homens, originariamente mal dotada para
uma estricta representação intellectual do mundo exterior, mal
disposta para as creações juridico-politicas, mal servida pelo seu
instrumento glottico para os raciocinios abstractos» 57, que o
judeo-cristianismo é oriundo de «um typo humano, emfim, cuja
intelligencia rigida e pobre, de cêpa, não foi amassada e enri-
quecida por uma natureza exuberante, e cuja alma forte e sim-
ples, avultando na fraqueza cerebral, no ambiente inanimado,
na singeleza e dispersão da vida pastoril, torna preponderante
e fixo o facto moral, invade e subordina a esphera do espirito,
constituindo, quasi só, a personalidade e a consciencia» 58.

Com efeito, Basílio interpreta que no «regimen nomada» em
que «o sêr humano pouco mais é do que emoção» e em que «um
conhecido mecanismo mental fará o resto», «Deus vem a ser,
d’este modo, um filho do deserto e do homem solitario», um
Deus que «nasceu na Arabia do norte e no coração do beduino»,
que «dahi tirou a sua origem» do deserto, e «só ahi pode viver»,
um Deus cuja «transplantação para a Europa — essa absurda
chimera de Roma — fêl-o estiolar-se e morrer», um Deus que
«só na alma do judeu, no caso em que o seu isolamento perdure,
conseguirá manter-se vivo. Porque no judeu, como no arabe, o
cerebro não dispõe de autonomia e amplitude [...]» 59.

Com efeito, Basílio interpreta que «o atheismo e o amo-
ralismo é incontestavel que se diffundem, a par e passo que a
velha auctoridade religiosa vai perdendo o império outr’ora
exercido sobre a sociedade e a consciência de cada um», porque
«Deus é um personagem sem funcção reconhecida, em cuja

57 Cf. idem, O Livro de Job, 213.
58 Cf. ibidem, 213-214.
59 Cf. ibidem, 214.
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existência quasi ninguem acredita, ou se acredita por hábito, cuja
intervenção na vida humana é, no emtanto, indiscutivel que
ninguem invoca a sério» 60.

Com efeito, Basílio interpreta que «a moral christã, parti-
cularmente o decantado amor do próximo (recommendado por
alguns pensadores sob o nome de altruísmo), é uma estafada
figura de rhetórica, rótulo vistoso para encobrir mercadoria
avariada» 61.

Com efeito, Basílio interpreta que «os sentimentos real-
mente levantados e nobres, a simples tolerância pelas opiniões,
crenças ou princípios que não são compartilhados, desappa-
recem dia a dia; e em seu logar, cresce, avoluma-se a torrente
dos grosseiros e selvagens instinctos por que sempre nos
períodos críticos procurou resfolgar a besta humana» 62.

Com efeito, Basílio interpreta que «será precisa nova bar-
barisação da Europa — e esses, além de outros symptomas
significativos parecem justificar a previsão — para que o chris-
tianismo, desembaraçado do seu lastro transcendentalista, e
limitado a uma crença e a um systema de cultura do caracter
como um Grego as entendia, possa readquirir nas almas a
influência civilisadora que desde muito vem perdendo» 63.

Com efeito, Basílio interpreta que «n’este momento, o que
se torna manifesto é a sua [do christianismo] nullidade edu-
cativa em todas as camadas sociaes, a sua lastimavel impotência
para influir nas ideias das minorias dirigentes, e disciplinar as
aspirações da multidão, tumultuárias e confusas» 64.

Com efeito, Basílio interpreta que, «salvo um outro crente,
sinceramente votado sem beatice ao ideal em que poz o seu
fervor, o que para ahi se continua a chamar religião ou é penúria
d’intellecto, automatismo do hábito, ou refinada hypocrisia.

60 Cf. idem, A Questão Religiosa, 16.
61 Cf. ibidem.
62 Cf. ibidem.
63 Cf. ibidem, 16-17.
64 Cf. ibidem, 17.
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O facto é que o christianismo, como força social, como aucto-
ridade ainda susceptivel de ajudar activamente, e não pela sua
resistência passiva a mudanças, a reorganisação da Europa,
resolvida por elementos anárchicos, negativistas, e portanto
dissolventes, bruxuleia e agonisa; o facto é que a antiga fé na
ideia transcendental que o animava empalidece, se é que já não
está de todo extincta» 65.

Mais, Basílio interpreta que «o que vive, o que vê deante
de si um futuro illimitado, é a Sciência, fructo da concepção
immanentista que o espírito grego elaborou», que «o que
venceu afinal, depois d’uma subordinação d’uns quinze sé-
culos, esse vivaz e tenaz mysticismo oriental de que o Judeu
foi o creador, e o escol intellectual europeu na Edade Média
o desastrado propagandista» e/ou que «o que triunphou e triun-
phará d’essa e de quaesquer outras possiveis construcções
religiosas d’igual índole, foi a intuição fundamental d’aquelle
povo inegualavel — de que o pensamento é tudo, de que só
elle tem valor, subjectivo e objectivo, de que tudo n’elle se filia,
n’elle tudo se resolve» 66.

 Mais, Basílio interpreta que «o que na moral, na religião,
no sentimento, n’esse vago e mysterioso mundo, emfim, das
emoções, houver de permanente, de fecundo, d’estructural, de
perfectivel, a Sciência o porá a toda a luz e lhe encontrará a
expressão intelligivel» 67.

Mais, Basílio interpreta que «o problema do universo, bem
mais complexo e vasto, evidentemente, do que um problema
restricto de moral, demonstra a História que religião alguma o
resolveu, nem sequer o soube formular correctamente» 68.

 Mais, Basílio interpreta que «idealisar, generalisar, e
resumir n’um symbolo um aspecto importante sem dúvida, mas
um aspecto só da vida humana, e de todos, porventura, o que
menos significação objectiva é capaz de revestir; coordenar [...]

65 Cf. ibidem.
66 Cf. ibidem, 17-18.
67 Cf. ibidem, 18.
68 Cf. ibidem.
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esses elementos mutilados, e attribuíl-os a uma entidade sym-
bólica [...], — não é resolver, não é formular ao menos aquele
problema obsediante. Pelo contrário: é renunciar implicitamente
a resolvel–o. N’esta renúncia tácita, ás vezes até explícita sem
hesitações, como aconteceu com o próprio catholicismo está um
dos motivos porque todas as religiões do mesmo typo cêdo e
definitivamente se immobilisaram, ou por completo se extin-
guiram» 69.

Mais, Basílio interpreta que «os seus postulados éthicos [do
catholicismo] — porque a hypótheses, assentes em genera-
lisações precipitadas, se reduz todo o systema moralista — eram
não só incompletos mas falliveis; e o seu personagem celeste, em
quem esses postulados tinham a garantia e a expressão, era
apenas uma como allucinação normal da phantasia. Postulados
incertos a que se dava inconsideradamente um valor absoluto;
um ser imaginário a que se conferia uma existência emprestada,
para assim dizer, pelo que houvesse de real n’aquelles sen-
timentos — a religião, synthese prematura e infantil d’essas
hypótheses, tinha forçosamente de recuar na sua lucta com o
verdadeiro pensamento, com o pensamento scientifico» 70.

Mais, Basílio interpreta que «a objectividade, pelo menos a
correspondência não desmentida repetidamente entre o facto e
a ideia, é condição imprescindível, em povos raciocinadores, do
predomínio social d’uma doutrina, qualquer que seja o seu
caracter», que «foi esta objectividade essencial que faltou ás
religiões universalistas, ao catholicismo, pois, e á sua concepção
transcendental» e que «é esta objectividade, ao contrário, que
caracterisou, desde a Grécia, o conhecimento scientifico, e que
permittiu pois á Sciência, embora cultivada apenas por indi-
viduos isolados, sem o apoio e ás vezes com a hostilidade das
multidões e dos poderes constituídos, incluindo a Egreja e o seu
clero, impôr a toleráncia primeiro, conquistar depois a adhesão
de governados e de governos, e annunciar-se hoje como o

69 Cf. ibidem, 18-19.
70 Cf. ibidem, 19.
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primeiro, talvez único, poder espiritual das nações cultas, e ser
já o mais elevado e forte vínculo de communhão pelo menos
entre as suas minorias illustradas» 71.

Em suma, Basílio interpreta que, «sem o seu [da Sciência]
assentimento, sem o seu voto expresso em muitos casos, e
n’outros sem a sua activa intervenção, não há exaggêro em
affirmar que ninguem e nada valem: partido político, seita
reformadora, poder ou classe social» 72.

Será, então, que Basílio pura e simplesmente advoga a
«extinção» ou o «desapparecimento» de Deus e/ou da religião
da sociedade, em prol da canonização da «Sciência» e/ou do
«pensamento scientífico»? Será, então, que Basílio risca do seu
pensamento Deus/deus e/ou o transcendente? Será, então, que
Basílio risca da vida do homem a aceitação e a prática de qual-
quer crença ou religião?

 E estas questões revestem em relação a Basílio tanto maior
pertinência quanto, no concernente a elas, para além do já afir-
mado, é possível encontrar no pensamento do autor portuense
duas outras asserções de importância fundamental no tocante ao
problema posto, a saber: por um lado, que o judeo-cristianismo,
tal como se tem apresentado historicamente, não passa de ser
uma religião sem futuro, uma religião sem lugar na sociedade;
por outro lado, que, ao «christianismo, o catholicismo parti-
cularmente», sob pena de «agonisar», «extinguir-se» e «desap-
parecer», não resta outra alternativa que não a de «remodelar-
-se» e «transformar-se», «sacudindo de si quaesquer pretenções
trascendentaes», «humanisando-se», «immanentisando-se»,
«deixando Iaveh dormir em paz no extra-mundo» e «reco-
nhecendo a soberania indisputavel da Sciência em tudo quanto
é accessivel ao pensamento e á acção humana» 73.

De resto, Basílio, indo mais longe na explicitação do impe-
rativo de «remodelação» e/ou de «transformação» (à luz do
«immanentismo») sob que interpreta o futuro do judeo-cris-

71 Cf. ibidem, 19-20.
72 Cf. ibidem, 20.
73 Cf. ibidem, 23.
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tianismo, nem sequer se coibirá de afirmar que, ou o «chris-
tianismo, o catholicismo particularmente», «se transforma» e/
ou «remodela» em termos de doutrina e de moral, passando a
consubstanciar e a corporizar na sociedade a religião «imma-
nentista» e/ou o «ideal éthico» 74 de que a humanidade carece,
ou, «no caso de não acceitar essa missão que aínda pode
reservar-se», a «sociedade civilista acabará por chamar de todo
a si» tal missão, convertendo-a «em realidade» 75.

Como se comprovará, nem em relação ao homem, nem em
relação à sociedade, Basílio advoga a eliminação de Deus (deus)
e/ou do transcendente, a eliminação da crença e/ou da reli-
gião 76. Como então?

Por um lado, Basílio concebe a religião em termos de um
«ideal éthico» ou «ideal de conducta», cuja «idealisação éthica»
não radica nem decorre duma religião de pressuposto «trans-
cendentalista» (como é o caso da religião católica), mas sim

74 Cf. ibidem, 54-55; 75.
75 Cf. ibidem, 23.
76 De acordo com a nossa interpretação, Basílio, na concepção que

consagra acerca de «Deus», não afirma uma posição de ateísmo. A nosso
ver, por força da existência ontológica e necessária que sustenta em relação
ao Mal, e por força da sua concepção sobre a Ciência, e com certeza por
causa de tornar possível a afirmação de Deus, do Mal e da Ciência, o que
Basílio defende é que «Deus» tem que ser concebido com base no «im-
manentismo», portanto, como um «Sêr supremo» e/ou como um «deus
não pessoal», e não à luz do «transcendentalismo» e/ou do judeo-
-cristianismo, porque a concepção «transcendentalista» ou judaico-cristã
de «Deus» (um Deus «pessoal» e/ou um Deus infinitamente justo, bom
e santo, omnisciente e omnipotente) é incompatível com a afirmação do
Mal de Deus e da Ciência. E nós defendemos esta interpretação, porque
encontramos no pensamento de Basílio afirmações que no-la configuram:
primeiro, Basílio declara «que [...] religião sem um deus pessoal, como o
transcendentalismo o imaginou, não é impossível; mas é-o sem o divino
impessoal do immanentismo» (cf. ibidem, 59); segundo, Basílio declara:
«O que se pretende, dado que esse Ente existe, e é o que, a propósito da
sua essencia, explicam padres e doutores, isto é, omnisciente e omni-
potente — o que se pretende é reivindicar a mais completa liberdade de
juízo acerca da sua justiça e misericórdia [...]. Conceda-se, pois, que Deus
existe, que Deus é omnisciente e omnipotente, porque, enfim, o Cosmos
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duma religião de pressuposto «immanentista», sendo mesmo
particularmente veemente no modo como instiga o «chris-
tianismo, o catholicismo particularmente» (se ele quiser ainda

revela, na sua complicação e grandeza estonteantes, a Intelligencia e o
Poder. Muito bem: não se contradita, n’este momento, esse principio
bazilar de todos os dogmas e confissões; não se procura descortinar o
resíduo que jaz no fundo d’essa resposta ancestral ao temeroso problema
do Universo. // Mas é forçoso também que lhe concedam que, se Deus
tudo previu e dispoz tudo, se tudo sabe e tudo pode, essa acuidade
infinita de visão, essa energia illimitada de Poder não s’exerceram, nem
exercem no sentido d’assegurar aos homens bem-estar e paz d’espirito. Se
estas suas creaturas [...] entram no plano d’alguma perfeição geométrica
ou mecânica do mundo como parte essencial, como engrenagem
imprescindível, ficaram, com certeza, fora da compaixão e da bondade
d’essa entidade suprema que o concebeu e executou. Deus não pensa
n’ellas, não faz d’ellas caso algum [...]» (cf. idem, O Livro de Job, 184). Deste
modo, a nosso ver, só deverá ser a esta luz que se poderá interpretar o
questionamento e/ou o pensamento que Basílio consagra em O Livro de
Job acerca de «Deus», sendo que, quando Basílio relaciona nesta obra o
problema de «Deus» com a realidade ontológica e necessária do Mal, ele
mais não faz do que, por um lado, recusar a possibilidade de «Deus» ser
concebido e/ou afirmado com base no judeo-cristianismo e portanto como
um «Deus» pessoal, infinitamente justo, bom e santo, omnisciente e omni-
potente, limitando-se, por outro lado, a contrapor a concepção de Deus
com base no «immanentismo». E isto, porque, para Basílio, é pura e
simplesmente absurdo sob o ponto de vista metafísico que um «Deus»
infinitamente justo, bom e santo, omnisciente e omnipotente possa ser
autor e/ou estar na base dum Mundo/Homem ontológica e necessa-
riamente mau. E, portanto, a ser assim, não fará sentido afirmar que Basí-
lio nega a afirmação de «Deus», ou que ele caiu no ateísmo por causa do
mal, mas antes que Basílio, por força da existência ontológica e necessária
do Mal e por força da sua concepção sobre a Ciência, se vê confrontado
com ter de considerar, por um lado, que a concepção de Deus à luz da
perspectiva judaico-cristã ou «transcendentalista» não é possível, porque
ininteligível e/ou absurda, e, por outro lado, que a teoria do «immanen-
tismo» é a adequada para a concepção de «Deus», porque ela não só se
reveste de inteligibilidade, como, sem «contestar a ninguém a realidade
do Sêr supremo, ou melhor, determinar o contheudo positivo d’essa ideia»
(cf. ibidem, 183), torna possível a afirmação de Deus, do Mal e da Ciência
(cf. ibidem, 212).
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«viver»!), quer a abandonar de vez as «pretenções transcen-
dentaes», a «sancção transcendental, e a chimera theocrática»,
quer a converter-se finalmente ao «pensamento scientífico», «á
cultura racional do sentimento como o Grego a comprehendeu»,
à «humanisação», à «immanentisação»: «Querem o cristhia-
nismo, o catholicismo particularmente, viver, — se alguma vida
lhes será ainda possivel? Sacudam de si quaesquer pretenções
trascendentaes; humanisem-se; immanentisem-se; deixem Iaveh
dormir em paz no extra-mundo; reconheçam a soberania
indisputável da Sciência em tudo quanto é accessivel ao pen-
samento e à acção humana, e modelem por ella, pelas suas
indicações desinteressadas, reflectidas, e sempre susceptíveis de
revisão e de progresso, um ideal de conduta que não seja uma
violência, um absurdo, ou extreme hypocrisia — hedionda
fealdade, que o mundo greco-romano só esporádica e tardia-
mente conheceu. Removam de si o erro d’uma sancção trans-
cendental, e a chimera theocrática. Não se intromettam, como
árbitros sobretudo, onde só o poder civil e o saber scientifico
possuem auctoridade para resolver e fallar; restrinjam o seu
papel — e não é elle nem insignificante nem inglório — à
cultura racional do sentimento como o Grego a comprehendeu
[...]» 77

Por outro lado, Basílio concebe que a única moral que pode
«convir» com uma «sociedade civilista» é aquela cujo «ideal
éthico» ou «ideal de conducta» consubstancie uma «moral só
perfeita humanamente», «uma moral possível á limitada plas-
ticidade dos sentimentos fundamentaes que definem para cada
nação a sua alma e o seu caracter», uma moral que seja flexível,
variável e adaptável, quer «ao escol de cada povo», quer às suas
«camadas populares», sendo categórico quanto a rejeitar toda e
qualquer moral que dependa e/ou decorra duma religião,
nomeadamente da religião católica, e isto, porque considera que
toda a «moral religiosa» não passa de consistir num «ideal
uniforme» e absoluto: «Não é uma moral única e rígida, ina-
daptável às differenças nos caracteres nacionaes, que lhe [á

77 Cf. idem, A Questão Religiosa, 23.
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«sociedade civilista»] convém; não é para cada nação um molde
invariável, onde venham á força vasar-se divergências irre-
ductiveis de classes; não é, n’outros termos, um ideal uniforme,
apenas accessivel ao escol de cada povo, sem as variantes
exigidas pela capacidade adaptativa das suas camadas popu-
lares; e é ainda muito menos uma moral perfeita no sentido
transcendental da fórmula famosa — ‘sêde perfeitos como o
vosso Pae celestial’. Uma moral só perfeita humanamente, uma
moral possivel á limitada plasticidade dos sentimentos fun-
damentaes que definem para cada nação a sua alma e o seu
caracter, — eis aqui a obra única, mas nem por isso menos
grandiosa, que poderá realisar.» 78

Finalmente, Basílio concebe que «a caução real e única da
diffusão e efficácia d’uma fé entre os modernos, está na certeza
antecipada de que nenhuma verdade scientificamente esta-
belecida a contraria» 79. De sorte que, à luz deste parâmetro,
Basílio sustenta que, para a «Sciência», apenas podem estar em
causa, não os «artigos de fé» que são «inverificáveis» (os quais,
como é natural, têm que ser excluídos por ela, por inconciliáveis

78 Cf. ibidem, 23-24. Noutro contexto, Basílio define o «ideal éthico»
em termos de uma manifesta associação e/ou identificação com uma
religião de natureza «immanentista». Vejamos: «Se o velho immanentismo
áryco reside todo, quando visto na sua phase ou feição religiosa, na crença
de que Deus está em toda a natureza, ou, em fórmula equivalente, de que
a natureza é divina, e o homem, apezar dos seus innúmeros defeitos, a
mais completa manifestação conhecida d’essa divindade inherente ao
universo, comprehende-se bem que todo o ideal éthico, proposto e a
propôr, subentenda esse divino universal, quer dizer, aquella divindade
immanentista da natureza alheia ao homem» (cf. ibidem, 58).

79 Cf. ibidem, 48. Neste contexto, Basílio observa não só que toda
«essa parte da tradicional fé religiosa — repetimos no próprio interesse
dos que julgam necessária ou útil uma fé — tem de ser ou rejeitada
(esquecida, como outras já o têm sido), ou remodelada d’harmonia com a
mentalidade e a cultura contemporáneas», mas também que é «impossível
preconizar hoje a um europeu crenças que não lhe sejam intelligiveis:
equivalia, no extremo oppôsto, a demonstrar a um beduíno um theorêma
de Mecánica» (cf. ibidem).
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com a própria noção de saber positivo-científico), mas tão-só os
«inintelligiveis» 80.

Explicitando melhor esta perspectiva, Basílio fará questão
de tanto anotar que os «artigos de fé», que, «sendo intelligiveis,
têm apenas contra si a impossibilidade de comprovação que a
Sciência exige de todos os seus postulados ou hypótheses,
podem perfeitamente subsistir, sem o menor receio de que,
como objecto de crença, as conclusões ou resultados da Sciência
os invalidem» 81, como de conotar os «artigos de fé» «inin-
telligiveis» («inutil recordal-os por demasiado conhecidos») com
a «tradicional fé religiosa», acrescentando que «toda essa parte
da tradicional fé religiosa — repetimos no próprio interesse dos
que julgam necessária ou útil uma fé — tem de ser ou rejeitada
(esquecida, como outras já o têm sido), ou remodelada d’har-
monia com a mentalidade e a cultura contemporáneas», já que,
em seu entender, é «impossível preconizar hoje a um europeu
crenças que não lhe sejam intelligiveis: equivalia, no extremo
oppôsto, a demonstrar a um beduíno um theorêma de Mecá-
nica» 82.

De resto, indo mais longe na afirmação da natureza trans-
cendente e religiosa do homem, Basílio não se coibirá de afirmar
de forma expressa a possibilidade e a legitimidade da «crença»
e/ou da «religião» na vida dos homens e das sociedades. Decla-
rando que «um boccado de phantasia não deixará de ser bem
acolhida, até pelo mais severo homem de Sciência» 83, o pen-
sador portuense tanto fará questão de explicitar que a «Sciência»

80 Cf. ibidem, 47.
81 Cf. ibidem, 48.
82 Cf. ibidem, 47-48.
83 Cf. ibidem, 46. No mesmo contexto, ainda que um pouco a seguir,

referindo-se aos reformadores sociais, Basílio reafirmará nestes termos
a identificação do espírito «scientifico» com a «crença» na «phantasia»:
«A chimera, não temos dúvida em reconhecer que é condição vulgar de
todo o proselytismo reformador, pouco fazendo ao caso a cathegoria de
factos sociaes a que essa propaganda se dirige. Mas a chimera tem limites
[...]» (cf. ibidem, 51).
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«não partilha» da «crença» na «realidade exterior» da «phan-
tasia», como fará questão de explicitar que a «Sciência» «a
ninguém contradiz o direito de ter» «essa crença», «comtanto
que não a pretenda justificar em nome, ou a propósito da in-
sufficiência explicativa da Sciência» 84.

Por um lado, no concernente à «phantasia», o que, segundo
Basílio, a «Sciência» poderá questionar, aquilo sobre que a
«Sciência» «poderá emitir voto», não é propriamente discutir o
«valor objectivo» da «phantasia», não é demonstrar se a «phan-
tasia» consiste numa «realidade exterior», mas é tão-só reco-
nhecer que «a phantasia é um valor humano, esthético ou moral,
até mesmo ideativo talvez», que a «phantasia» «vai d’encontro
ao que está demonstrado ou comprovado», que a «phantasia»
«não infringe nenhum dos seus princípios essenciaes» 85.

Por outro lado, em relação à «crença» e/ou à «fé» («fé
religiosa», «religião»), Basílio tanto aduzirá que «a crença como
disposição de muitas almas, em particular da alma das mul-
tidões, não está fóra da Sciência; o que pode estar fóra d’ella, e
nem sempre todavia, é o contheúdo d’essa crença, ou por não
ser intelligivel, ou por não ser verificável» 86, como aduzirá que
«a intelligibilidade, em toda a crença digna de attenção n’um
povo civilizado, é hoje indispensável exigência» e que «o que
lhe não é imprescindível — e é sobretudo por isto, por este
desapêgo da realidade presente ou previsível, que ella é cren-
ça — vem a ser a verificabilidade, a sua concordância rigorosa
e actual com os factos que a interessam» 87.

Aliás, no domínio da «crença» e/ou da «religião», Basílio
nem sequer deixará de se fazer eco de duas grandes acepções:
uma, de natureza essencialmente psicologista e racionalista,
defendida pelos «pensadores e revolucionários radicaes», para
os quais «a fé não é um estado d’alma exclusivo da religião e

84 Cf. ibidem, 46.
85 Cf. ibidem.
86 Cf. ibidem.
87 Cf. ibidem, 46-47.
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do homem religioso», mas um «um estado commum a todas as
organisações idealistas, e dotadas originariamente d’uma ne-
cessidade irresistivel de realisar o concebido» 88; outra, de
natureza filosófico-teológica, que subsume a «fé» como um
«estado d’alma» próprio do «homem religioso», por conseguinte
como «fé religiosa» 89.

Mais, para além de distinguir o entendimento da «crença»
e/ou da «religião» à luz da dupla acepção mencionada, Basílio
também fará questão de explicitar a sua posição, evidenciando,
por um lado, uma declarada rejeição pessoal do entendimento
da «crença» e/ou da «religião» na acepção sustentada pela pers-
pectiva racionalista e psicologizante, e, por outro lado, uma
manifesta defesa e identificação pessoal com o entendimento da
«crença» e/ou da «religião» na acepção de «facto religioso» 90

e/ou de «fé religiosa» 91.
É certo que Basílio se revelará um tanto condescendente

para com «os pensadores e revolucionários radicaes» relati-
vamente ao facto de a «crença» ou «religião» «não ser estado
d’alma exclusivo do homem religioso» 92.

De facto, com eles, Basílio não só reconhecerá que a «fé»
«pode encontrar-se, embora mais raras vezes, n’um homem
prático, só absorvido por negócios ou emprezas de caracter
restrictamente utilitário» 93, como reconhecerá que «há na his-
tória de muitos emprehendimentos materiaes da iniciativa
d’europeus, exemplos flagrantes d’uma fé no resultado, tido
antes por improvavel, quando não mesmo por loucura, tão
profunda e tão enérgica como a d’alguns missionarios cathólicos
e das seitas protestantes» 94. Basílio irá mesmo ao ponto de
condescender que «os pensadores e revolucionários radicaes»,

88 Cf. ibidem, 50.
89 Cf. ibidem, 50-55.
90 Cf. ibidem, 51.
91 Cf. ibidem, 50.
92 Cf. ibidem, 54.
93 Cf. ibidem, 50.
94 Cf. ibidem.
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a partir da concepção de que «a fé não é estado d’alma exclusivo
da religião e do homem religioso», «possam» «muito bem» «con-
ceber» e «realisar», «’dentro do condicionalismo social, um ideal
éthico sem deus, sem necessidade consequente de qualquer
egreja ou qualquer culto; de maneira que uma religião, seja qual
fôr, não passa d’inutil, senão prejudicial, superfetação que o
passado nos legou’» 95. Neste ponto, Basílio nem sequer se dis-
pensará de advertir que «esses ideaes laicos de conducta», já
foram do conhecimento, na antiguidade clássica, do «estoi-
cismo», e, na Idade Média, de Portugal, através do «ideal da
casta nobre» e do «ideal da cavallaria» 96.

No entanto, apesar de toda esta sua postura, Basílio, con-
forme já se disse, nem por isso deixará de demonstrar que de
modo algum pode identificar-se com o entendimento «laicista»,
essencialmente racionalista e psicologizante, sob que «os
pensadores e revolucionários radicaes» concebem a «crença» e/
ou a «religião», recusando-lhes por conseguinte toda a pretensão
de que a «fé religiosa» possa ser subsumida no sentido dum
«ideal éthico sem deus», alheio a toda e qualquer «religião».

Assim, e ainda que reconhecendo que nos «ideaes laicos de
conducta», incluído obviamente o «ideal éthico sem deus» dos
«pensadores e revolucionários radicaes», «existe, embora, em
germen, um sentimento ou emoção religiosa», Basílio não se
furtará a ser manifestamente determinado no que concerne a
contestar os referidos «pensadores e revolucionários radicaes»,
quer por a sua concepção de «ideal éthico sem deus» corres-
ponder a um «modêlo restricto», quer por a concepção moral do
«ideal éthico sem deus» não passar de ser uma «moral pública»,
uma moral «que o Estado adopta e salvaguarda, tornando-a
extensiva e obrigatória», uma moral que «não pode ser objectivo
d’uma fé», porque «equivale ao direito, que o Estado torna
obrigatório, e com o mesmo fundamento» 97.

95 Cf. ibidem, 54.
96 Cf. ibidem, 52.
97 Cf. ibidem, 54-55.
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Ou seja, Basílio tanto questiona que se faça consistir a
«crença» e/ou a «religião» numa «moral pública», como advoga
que não é «d’esses modêlos restrictos de conducta que se trata»
na «fé religiosa», mas sim «d’um modêlo generalisavel, d’um
modêlo que se possa propôr à maioria dos cidadãos d’um paiz,
e se puder ser, de qualquer dos paízes europeus» 98, subsumido
por conseguinte como um «ideal facultativo, cujo theor pode

98 Cf. ibidem, 54. Contrapondo a sua concepção à dos «pensadores e
revolucionários radicaes» no tocante à noção de «crença» ou «religião» («fé
religiosa»), Basílio tanto afirmará em termos reformulados que o que
caracteriza propriamente «o que se chama religião» ou «fé religiosa» é o
carácter «generalisavel» ou «sentido commum», como afirmará que é o
carácter «restricto» ou particular que caracteriza o «ideal éthico» dos «pen-
sadores e revolucionários radicaes». No entanto, Basílio não deixa de
reconhecer que na «cultura» do «ideal éthico» se dá como que um «em-
bryão do complexo sentimental-ideativo», que, por sua vez, constitui o
fundamento das «culturas systemáticas» designadas por «Religião da Arte,
da belleza, da honra, da pátria, da família». Sublinhando, quer o carácter
«commum» ou «generalisavel» da «fé religiosa», quer a «religião da
pátria» como expressão dum tal «ideal éthico», Basílio afirma: «Se é
restricto, se é, como o das antigas castas nobres, applicavel a um grupo
d’individuos de caracter appropriado a recebel-o, não constitue, pelo
menos em sentido commum, o que se chama religião. Em sentido
commum, convem notar, porque o facto é que há n’essa cultura d’um ideal
éthico o embryão do complexo sentimental-ideativo a que a palavra
costuma ser applicada; e por ella mesma é frequentissimo designar-se
qualquer d’essas culturas systemáticas. Religião da Arte, da belleza, da
honra, da pátria, da família — quem desconhece estas expressões
vulgarisadas? A religião da pátria, sobretudo, pode affirmar-se que o é
authenticamente, e que, em rigor, foi talvez a única que a Antiguidade
conheceu. Quem, primeiro, dissociou nitidamente a religião do que hoje
denominamos pátria, nação, raça, foi a Egreja, pelo rompimento da
unidade política de Roma e a formação consecutiva das nacionalidades
europeias [...]» (cf. ibidem, 55-56; sobre a questão da dissociação entre
religião e pátria, cf. nomeadamente Pascoaes, A Era Lusíada (Duas Con-
ferências), Porto, Edição da Renascença Portuguesa, 1914, 9; 21-22; 25-26;
27-31; 39; 47-49). Por sua vez, neste mesmo contexto, Basílio, para além
de anotar que a «religião da pátria» corresponde a uma concepção reli-
giosa de existência perene, porque já conhecida dos judeus, dos gregos e



153

variar», como algo que é «sempre e forçosamente objectivo de
fé», como algo que, «embora perfeitamente intelligivel, não é
possível demonstrar-se» 99.

Em suma, para Basílio, o que está em questão não é senão
que o judeo-cristianismo, nomeadamente sob a forma de religião
católica, se «transforme» ou renove segundo uma perspectiva de
«immanentismo» (no qual se subsume a religião da Grécia,
«pantheísta» e/ou «polytheísta), e não propriamente que o
judeo-cristianismo «se extinga» ou «desappareça», e isto, porque,
para o autor do Porto, a «fé religiosa» não é, ontoteologicamente,
incompatível com a racionalidade «scientífica».

 Daí que se não possa concluir que, quando Basílio fala do
judeo-cristianismo nos termos acima mencionados, ele está sem
mais a rejeitar e/ou a negar, filosófica e teologicamente, a possi-
bilidade e a prática da religião, católica ou outra qualquer.

Daí que, pelo contrário, Basílio, com verdadeira coerência
filosófico-teológica, e sem cair na concepção da religião como
«crença scientifica» 100, ou na posição de instituir a «Sciência» em
«credo» religioso 101, possa declarar que «religião sem um deus
pessoal, como o transcendentalismo o imaginou, não é im-
possível» 102.

Daí que, pelo contrário, Basílio, com verdadeira coerência
filosófico-teológica, assumindo a «Sciência» e a religião como os
dois «poderes» ou «auctoridades» que devem integrar a gover-

dos romanos, afirma que tal perenidade se traduziu também nos tempos
modernos, através da «religião da humanidade» de Auguste Comte.
E sobre a «religião da humanidade» de Comte, Basílio não se ficará por
aludir à posição negativista de alguns que viam nela uma «aberração»
religiosa, uma «religião sem deus», mas fará questão de a interpretar de
forma positiva, anotando que ela seria eventualmente uma religião «sem
deus transcendental», mas que «é duvidoso que o fosse sem um deus
imanentista» (cf. Telles, A Questão Religiosa, 56-57).

99 Cf. ibidem, 55.
100 Cf. ibidem, 59.
101 Cf. ibidem, 61.
102 Cf. ibidem, 59.
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nação dos povos e das sociedades 103, em vez duma atitude
positivista e/ou racionalista de eliminação da religião, possa não
só defender para as sociedades moderno-contemporâneas a
afirmação e a prática da religião, mas possa também declarar
que a «egreja positivista» ou «religião da humanidade», «se
excluía um deus transcendental por simples coherência com o
caracter philosóphico da doutrina, tinha d’incluir, no entanto, a
divinisação da natureza; ou deixaria de ser religião, para se
catalogar de mais um entre os diversos systemas laicos de
moral» 104.

Daí que, pelo contrário, Basílio, com verdadeira coerência
filosófico-teológica, para além de recusar apodicticamente a
interpretação de desfavor que «os pensadores e revolucionários
radicaes» afirmam em relação à «fé religiosa», nomeadamente
quando comparada com a concepção que adoptam em relação
ao «homem prático, só absorvido por negócios ou emprezas de
caracter restrictamente utilitário» ou em relação a «emprehen-
dimentos sociaes de todo extranhos a um qualquer fim reli-
gioso» 105, também se mostre capaz de interpelar «os pensadores
e revolucionários radicaes» sobre o porquê de eles rotularem de
«superstição pura» a «fé religiosa», quando outro tanto não
afirmam da «fé política», preconizada pelos «innúmeros par-
tidários das doutrinas que ao presente se degladiam por todo
o mundo civilisado»:

Se pois a fé, espécie d’obsessão consciente por uma
idéia, é o propulsor constante e indefectivel d’empre-
hendimentos sociaes de todo extranhos a um fim qual-
quer religioso, — que lógica poderá haver em a contestar
n’um homem ou grupo que se proponha um fim moral?
Se a fé religiosa é superstição pura — o que não é ver-
dade em muitíssimos casos, histórica e directamente
comprovados — superstição pura será tambem a fé

103 Cf. ibidem, 31; 55-63.
104 Cf. ibidem, 59.
105 Cf. ibidem, 50.



155

política, reformadora em geral, professada por innúmeros
partidários das doutrinas que ao presente se degladiam
por todo o mundo civilisado. 106

Daí que, pelo contrário, Basílio, com verdadeira coerência
filosófico-teológica, e com não menor lucidez no tocante à
verdadeira natureza do problema e às reais razões dos «adver-
sários da religiosidade», se não coíba de assumir uma posição
de autêntico confronto com «os pensadores e revolucionários
radicaes», apresentando-se como alguém que, em relação à «fé
religiosa», tem uma posição diferente e oposta à deles, porque
defensor da «crença», da «fé religiosa», da «religião», na vida
do homem e da sociedade.

De facto, particularmente lúcido e frontal na desconstrução
da tese dos «pensadores e revolucionários radicaes» no que se
refere à eliminação da «fé religiosa» da sociedade (por con-
siderarem que a religião, para além de representar uma
«sobrevivência prejudicial ou incómmoda d’uma mentalidade
inferior», constitui um obstáculo particularmente grave ao
surgimento duma «mentalidade superior» entre os homens) 107,
Basílio confrontá-los-á com palavras como estas: «O problema,
porém, não está ahi. Está em saber se a mentalidade inferior
desapparecerá pela circunstáncia de se lhe supprimir, dado que
fosse exequivel, um certo ideal de conducta e uma certa con-
cepção do universo; e, dado ainda que surgisse aquella men-
talidade superior, se os sentimentos e a conducta dos homens
prescindiriam d’uma idealisação análoga á que se julgara
indispensavel demolir. Pela maneira como é geralmente enca-
rada, parece que os adversários da religiosidade não examinam
a questão no campo exclusivamente scientifico, mas no terreno
da política e das suas opiniões pessoaes sobre o assumpto; ou
antes, no das predilecções e antipathias que o seu espírito
reconhece em relação a tal ou tal doutrina social. No fundo, são

106 Cf. ibidem.
107 Cf. ibidem, 51-52.
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sectários, que se mostram dominados por uma fé, e em nome
d’ella, ou por ella inconscientemente seduzidos, repudiam outra
fé. É curioso observar nas obras de authênticos livres pensa-
dores, de illustrados e distinctíssimos espíritos, essa animo-
sidade latente, essa carência de serenidade e d’equidade quando
se occupam da questão religiosa. Não é raro que tenham sido
outr’ora crentes, que se desforçam involuntariamente da sujeição
em que a sua mocidade ou puerícia decorreram, como se o
credo ensinado fosse uma como armadilha á sua ingenuidade
e inexperiência, como se tivesse havido propósito deliberado de
os illudir ou escravisar. Uma ou outra vez, é possivel que um
cálculo d’esses animasse os educadores; em geral, não houve
cálculo algum, mas a naturalíssima e dedicada tendência dos
paes em transmittir á descendência o que lhes foi crença ou
opinião affagadas com carinho. Esse resentimento é, todavia, um
facto em bastantes escriptores e homens d’Estado. Não são
críticos, são inimigos; não são intelligências que discorrem, são
corações que desabafam. Extraordinariamente raro, quasi um
mitho como se costuma dizer, o homem de pensamento que,
n’essa questão delicada e complicada, sabe conservar a sua
plena lucidez, dominar as recordações meigas ou amargas da
sua juventude, e repellir as suggestões que d’essa épocha de
enthusiasmo e d’illusões lhe ficaram, mais ou menos profun-
damente, inscriptas n’alma! Quasi sempre se exaggera pró ou
contra. O próprio escrúpulo da imparcialidade empana mais ou
menos a limpidez do juízo que s’emitte.» 108

108 Cf. ibidem, 52-53. Basílio relaciona, nestes termos, as considerações
mencionadas com o seu caso pessoal: «Não estaremos nós, cathólico
sincero até aos dezasete annos, inconscientemente reproduzindo, n’este
arrazoado que se nos affigura imparcial, formas d’apreciar que, com a
extincção da fé religiosa, suppunhamos já de todo extinctas? Não é
provavel. Como, porém, o inconsciente da nossa vida psychológica é
domínio sobre que a fiscalisação crítica não se pode exercer com a
severidade que não é difficil manter-lhe no domínio da nossa vida cons-
ciente, ahi fica a prevenção para quaesquer eventuaes contradictores do
que n’estas páginas julgamos ter escripto com serena despreoccupação por
antigos modos de pensar e sentir» (cf. ibidem, 53-54).
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Bom, mas a ser assim, então, a concepção filosófico-religiosa
de Basílio, de teor declaradamente anti-«transcendentalista» e/
ou de negação do judeo-cristianismo, bem longe de poder ser
interpretada como uma posição de cariz intrinsecamente anti-
-religioso, como uma posição de simples e mera negação do
«facto religioso» («fé religiosa», «religião»), ao contrário, ela terá
que ser interpretada como uma posição religiosa alternativa ao
catolicismo, já que ela consiste na concepção da «crença» e/ou
da «fé religiosa» segundo o pressuposto e a perspectiva do «im-
manentismo» e/ou do monismo e/ou do panteísmo, ou seja,
como uma religião mística e «pantheísta».

Em suma, em Basílio, do que pura e simplesmente se trata
é que, a uma religião de pressuposto e concepção «trans-
cendentalista», se contrapõe uma religião de pressuposto e
concepção «immanentista», de sorte que, sem se entrar em
contradição, não só se dispõe de condições filosófico-teológicas
para recusar a moral do «transcendentalismo» e/ou do judeo-
-cristianismo (particularmente da religião católica), absoluta,
«única e rígida, inadaptavel às differenças nos caracteres
nacionaes», como se dispõe de condições filosófico-teológicas
para se poder recusar o «ideal éthico» racionalista e psico-
logizante dos «pensadores e revolucionários radicaes».

Por outras palavras, concebendo o ser, o essente (o Uni-
verso) e a religião na base do «immanentismo», por conseguinte
à luz da «humanização» ou «encarnação» de Deus na natureza
(Universo) 109, Basílio, sem mais, dispõe de condições filosófico-
-teológicas, quer para afirmar que «nenhum antagonismo pode
haver na hypothese da intelligibilidade, entre a Sciência e a

109 Cf. ibidem, 58-63. No contexto mencionado, Basílio, evidenciando
o seu pensamento sobre a natureza do «transcendentalismo» e do «im-
manentismo», dirá: «E comtudo, parece que devia ser cousa corrente a
distincção entre os divinos, nas concepções transcendental e immanentista,
para quem não ignora de todo as religiões da antiguidade, e por con-
sequência, que a divindade de Jesus é, litteralmente, uma concepção
immanentista. A encarnação, a humanisação de Deus, é uma monstruo-
sidade para a cabeça transcendentalista d’um Judeu; é concebível, ao
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religião preconisada», quer para conceber a religião e a moral
segundo pressupostos seculares ou «laicos».

No entanto, ao veicular uma tal perspectiva acerca da filo-
sofia e da teologia, de Deus/deus e do Universo, da «Sciência»
e da «Religião», Basílio não se dispensará, nem de manifestar
que se trata de uma opção decisiva, nem de sublinhar que uma
tal perspectiva não corresponde a nada de original.

Neste sentido, para além de afirmar que «a sociedade laica
já, pois, historicamente demonstrou que pode conceber, e tornar
uma realidade viva, diversos ideaes de typo éthico, sem que
para essa concepção e realisação concorresse o mysticismo» 110,
o autor do Porto, dando por demonstrado o primeiro aspecto,
fará questão de anotar o seguinte acerca do segundo: por um
lado, que já «o Grego, o Romano, as aristocracias mediévicas,
tiveram o seu ideal de cultura, que o seu génio próprio ou os
seus instintos de casta lhe inspiraram, e as circunstáncias lhe
impuzeram, e [que] nenhum homem illustrado ignora o que
essa disciplina severa, tradicionalmente transmitida e gra-
dualmente aperfeiçoada, conseguiu fóra de qualquer intuito ou
preocupação religiosa, exclusivos pelo menos» 111; por outro
lado, que «não são quasi a ninguem desconhecidos os admi-
raveis exemplares de caracteres que o estoicismo produziu,
longe igualmente do menor estimulo ou exigência da religião
greco-romana» 112.

contrário, para um cérebro dos nossos em que haja, ao menos, restos
do pantheísmo ingénito das raças indo-europeias. ‘Deus está para além
da natureza’; ‘Deus está na natureza’ — disseram o Semita e o Aryano
dos tempos em que as respectivas religiões s’organisaram. É uma
differença profunda; e de tal modo que os mais eminentes metaphysicos
da Egreja consumiram em vão saber e génio para as accommodar uma
com outra. A synthese anciosamente procurada nunca a poderam
conseguir [...]» (ibidem, 57).

110 Cf. ibidem, 24.
111 Cf. ibidem.
112 Cf. ibidem.
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Porém, se é verdade que Basílio, atentos os seus pressu-
postos filosófico-teológicos, pode conceber a religião e a moral
do homem em sociedade segundo pressupostos contrários aos
do judeo-cristianismo, portanto «immanentistas» ou seculares e
«laicos», também o é que, nem por isso, ele deixa de fazer
questão de considerar o contributo da religião católica em ordem
à formulação do «ideal éthico» e religioso de que as sociedades
contemporâneas carecem. Assim, para além de declarar a
«imprescindibilidade» da religião no processo de elaboração
dum «ideal éthico», Basílio declara que, «embora condicio-
nalmente», será de aproveitar «a instituição que nos é familiar»,
isto é, a religião da Igreja católica:

Ora, pois que o homem não está moralmente muito
perto d’esse ideal entrevisto [o de um «facto moral»,
como nos Gregos e Romanos, relativamente «subalterno»,
«laico» e «variavel» com os países e as culturas], nem
uma religião, a avaliar pela experiência do passado, pa-
rece prescindivel na preparação d’esse futuro grandioso,
affigura-se-nos mais sensato e exequível aproveitar, em-
bora condicionalmente, a instituição que nos é familiar do
que inventar uma outra nova. O solo europeu — ficou
já dito — presta-se mal á germinação d’essa planta; mas,
pois que já se acclimou, e é preciso utilisal-a, mais que
lógico e prático será favorecer quanto a possa transfor-
mar. 113

Porquê, Basílio pensa e fala assim?
Porque, não obstante ser manifestamente reticente e mesmo

céptico no que concerne à possibilidade de o judeo-cristianismo,
nomeadamente o do catolicismo de Roma, «se transformar» e
«se remodelar» segundo a perspectiva do «immanentismo», de
molde a proporcionar à sociedade um «ideal de conducta que
não seja uma violência, um absurdo, ou extreme hypocrisia»,

113 Cf. ibidem, 60-61.
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Basílio também se mostra com dúvidas no que respeita à
capacidade de a «sociedade civilista», sem o contributo da
religião católica, poder dotar as sociedades actuais com o «ideal
éthico», «laico» ou «civilista», de que elas carecem.

Porque, não obstante considerar que é à «sociedade civi-
lista» que assiste o direito e o dever de dotar o mundo e as
respectivas sociedades nacionais com um «ideal de conducta»,
Basílio constata que, atenta a «sobrexcitação e sobractividade em
que se vive, a reedição d’um emprehendimento» como o dos
Gregos e/ou dos Estóicos «ser-lhe-hia difficílima» 114, e isto, por
duas grandes razões: por um lado, porque «a classe hoje
dominante é a burguezia, e são poucos os esforços que está
fazendo em toda a parte para se defender do socialismo orga-
nisado e das burguezias rivaes d’outros paizes, em concorrência
económica cada vez mais áspera e mais inexoravelmente
proseguida»; Basílio é o primeiro a reconhecer que «uma classe
illaqueada por esta maneira, e ameaçada até de ruina próxima,
no que menos pode pensar é nas questões complexas de
moralidade e de cultura de caracter» 115; por outro lado, porque
o «poder civil [...] mal tem tempo para attender a mil incidentes
e negócios, interiores e exteriores, assegurar um pouco d’ordem,
e garantir-se mesmo uma tal qual estabilidade no meio da
agitação social e dos partidos, além de ser, por esses e outros
motivos sérios, o peior dos educadores» 116.

Mais, Basílio tem mesmo o cuidado de anotar que, «e como
a educação moral, nem rigorosamente uma educação ou appli-
cação prática, seja qual fôr, não faz parte do seu programma,
exclusivamente elaborador do pensamento, a Sciência não tem
directamente que intervir n’esse problema especial» 117.

Por isso, Basílio, mais uma vez, sem entrar em contradição
com a globalidade e o fundo do seu pensamento, surpreender-
-nos-á com a seguinte interrogação quanto ao problema de as

114 Cf. ibidem, 24-25.
115 Cf. ibidem, 25.
116 Cf. ibidem.
117 Cf. ibidem.
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«sociedades contemporáneas» poderem dispor dum «ideal
éthico» ou «ideal de conducta» consentâneo com a concepção
religiosa do «immanentismo»:

Quem, portanto, o poderia resolver? É incontestavel
que só a instituição e a classe d’homens a quem essa
funcção tem até agora cabido — se classe e instituição se
mostrassem accessiveis a transformações indispensaveis.
Arriscadas n’um futuro que se vai approximando, por
duas forças antagónicas, a popular e a burgueza, a sup-
portar o despotismo da que ficar victoriosa, as socieda-
des contemporáneas encontrariam contra a desordem
inseparavel de todas as luctas decisivas, um princípio de
rápida coordenação, e no emtanto de apaziguamento de
paixões, na interferência concordante das egrejas christãs
e da Sciência. 118

Numa palavra, Basílio reconhece que, na prática, só através
da «interferência concordante das egrejas christãs (desde que a
‘instituição’ e o clero ‘se mostrassem accessiveis a transforma-
ções indispensaveis’) e da Sciência» será possível às «sociedades
contemporáneas» encontrarem um «princípio de rápida coor-
denação» que as prepare para enfrentarem as «paixões» e o
«despotismo» das «forças antagónicas» em presença na Europa,
«a popular e a burgueza».

No entanto, apesar de estar certo da bondade pragmática
da sua proposta, Basílio não deixa de considerar que ela não
será viável.

Porquê, afinal, Basílio considera que tal proposta não será
viável?

Porque, apesar de considerar que, «muito provavelmente»,
foi «na previsão d’esse cataclysmo social que nos ameaça, que
uma fracção mais intelligente, mais europeia, do clero vem
preconisando o modernismo, ou a adaptação da Egreja de Roma

118 Cf. ibidem, 25-26.
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ás necessidades e aspirações da Europa d’hoje» 119, Basílio está
convencido que «essa fracção mais intelligente, mais europeia, do
clero», cuja concepção cristã-católica não deixa de corresponder
a um «novo credo religioso» 120, «não conseguirá da Roma papal
essa reforma, ou melhor, essa revolução que, embora á custa
d’uma unidade absorvente e d’um imperativo non possumus, a
salvaria da mais que provavel derrocada que o triunpho das
democracias não deixará de provocar: tal é, pelo menos, a
impressão que a sua attitude, resignada e flexivel na apparência,
reservada e intolerante no fundo, nos tem produzido desde a
ascenção de Leão XIII» 121.

 E Basílio interpretará em termos verdadeiramente sábios
e contrastantes uma tal atitude da Igreja de Roma: por um lado,
fazendo-se eco da perspectiva do «transcendentalismo» e/ou do
judeo-cristianismo, nomeadamente do catolicismo de Roma,
Basílio dirá:

Roma — é para nós indubitável — vê o perigo,
nitidamente percebe que essa tempestade se avisinha.
Mas encara-o — parece — com serena confiança. Há
n’este socego imperturbavel — é tambem impressão
nossa — a convicção irreductivel do Judeu de que, suc-
ceda o que succeder, Deus e a sua Egreja (Iaveh e o povo
escolhido) hão de, porfim, triunphar 122;

por outro lado, demonstrando uma boa consciência dos tempos
e um não menor sentimento de solidariedade com os membros
«reformadores» ou «modernistas» da Igreja católica, Basílio
afirmará:

Mas não estaremos nós phantasiando? Roma não
estará já de todo scéptica, resignada, pois, a um papel
subordinado, e até mesmo a acabar em prazo breve?

119 Cf. ibidem, 26.
120 Cf. ibidem, 61.
121 Cf. ibidem, 26.
122 Cf. ibidem.
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Como quer que seja, uma tentativa séria surgiu para a
adaptar aos novos tempos, e ella obstinadamente se
recusa ás transformações que os seus mais desinte-
ressados e intelligentes fieis lhe reclamam. 123

A «questão religiosa» em Portugal, com a implantação
da República

Depois de formular os princípios filosófico-teológicos sob
que concebe a «questão religiosa», no último capítulo da obra
que vimos considerando (A Questão Religiosa, 1913), sob o título
de «A Egreja e o Estado», e obviamente sob o impacto especial
que o problema das relações da Igreja e do Estado tivera em
Portugal com a implantação do regime republicano (5 de Ou-
tubro de 1910) e com a chamada «Lei da Separação» 124, Basílio
também se ocupará da «questão religiosa» tomada segundo o
seu sentido tradicional, a saber, como relações da Igreja e do
Estado 125.

Assim, se, até ao capítulo acabado de mencionar, envidando
caracterizar e definir a natureza, os fundamentos e a génese da
«questão religiosa» no mundo europeu e ocidental, Basílio se dá
a sustentar que a «questão religiosa» consiste num «conflicto»
da «Religião» e da «Sciência» em resultado da substituição do
«immanentismo» pelo «transcendentalismo», agora, no capítulo
«A Egreja e o Estado», sem deixar de ter em conta os princípios
teóricos sob que concebe a «questão religiosa», e advertindo que
o problema das relações da «Egreja e do Estado» nem sequer é
o «mais complicado» da chamada «questão religiosa» 126, Basílio
dar-se-á a «examinar» a situação de «litígio» verificada em
Portugal com a implantação do regime republicano (5 de Ou-

123 Cf. ibidem, 28.
124 Cf. ibidem, 8.
125 Cf. ibidem, 64-87.
126 Cf. ibidem, 64.



164

tubro de 1910) e com a chamada «Lei da Separação». E ele fá-
-lo-á fundamentalmente segundo três grandes vertentes: em
primeiro lugar, caracterizando as competências do Estado e da
Igreja segundo uma concepção «moderna» 127; em segundo
lugar, procedendo à «demarcação» objectiva das «espheras do
Estado e da Egreja», de forma a «explicar a intransigência dos
dous Poderes em conflicto» 128; em terceiro lugar, formulando o
conjunto dos «pontos» ou «bazes geraes» (em número de 25)
que, uma vez aplicadas, seriam susceptíveis de resolver o
«litígio» em presença 129.

O «conflicto» entre a Igreja e o Estado: «bazes geraes»
para o «apaziguamento»

Em ordem à equacionação em apreço, Basílio preocupar-
-se-á antes de mais com a caracterização das competências do
Estado e da Igreja segundo as exigências dos tempos «mo-
dernos».

Basílio será particularmente preciso e essencial na resposta,
nomeadamente no que se refere ao Estado.

Perspectivando o entendimento deste à luz de «O que é um
Estado moderno?», Basílio dirá: «Em linhas geraes, é a reedição
do Estado romano, que lhe serviu de modêlo: um systema de
instituições destinadas á garantia de direitos, á defeza exterior
e á administração d’interesses communs. No Estado romano
integravam-se aínda religião, moral e educação, sob aspectos
restrictos aliás. Mas o que, essencialmente, o constitue e o
caracterisa são aquellas tres funcções: administrativa, jurídica e
política. Por conseguinte, ha um Estado sempre que ellas nos
apparecem exercidas por um grupo de cidadãos [...] em nome
de todos, haja ou não delegação de soberania; e em rigor,

127 Cf. ibidem, 65.
128 Cf. ibidem, 64.
129 Cf. ibidem, 77; 86.
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funcção alguma, além d’essas, é da sua competência, e deve por
elle, pois, ser reivindicada. Segurança contra o perigo ex-
trangeiro, garantia do direito positivo, administração do que a
iniciativa individual não pode, ou não convém chamar a si: esta
a sua esphera d’acção legitima e legitimada por secular expe-
riência; este o seu poder exclusivo; esta a sua auctoridade in-
contestavel e incontestada, a não ser pelo anarchismo. Tudo o
mais é um acessório, é uma excrescência abusiva ou des-
culpavel. Conforme essas funcções subalternas resultaram da
tradição e de costumes arreigados, ou lhe foram e são exigidas
por defeitos, inaptidões eventuaes, circunstáncias transitórias ás
vezes, das populações ou d’algumas das classes que as formam.
Mas sempre, e fundamentalmente, um Estado é o que n’essas
poucas palavras se resume.» 130

Por sua vez, em relação à Igreja e respectivas competências,
ainda que rigoroso, mas deixando de lado o carácter teológico
da questão, Basílio propiciar-nos-á uma resposta de pressuposto
essencialmente histórico, sendo que, nesta resposta, para além
do processo de «desintegração» das «funcções» seculares que
foram transitando gradualmente do âmbito da Igreja para o do
Estado, bem como para além da génese do «regimen concor-
datario» no tocante às matérias com interesse para ambas as
partes, será possível percepcionar o processo de evolução que
a Igreja fez até atingir a situação de um «poder espiritual» que
«consiste fundamentalmente num ideal éthico, n’um deus e
n’um culto público, por conseguinte n’uma educação moral,
n’um ensino doutrinal e n’um conjuncto de cerimónias des-
tinadas a desenvolver uns certos sentimentos, a manter viva a
crença n’um divino, e a apertar os laços de sympathia entre os
fieis» 131. Vejamos: «A Egreja de Roma julgamos tambem haver
dito em linhas breves o que foi: foi um Estado, e muito mais do
que um Estado — foi a Europa inteira, em todas as manifes-
tações da sua vida material e moral, emquanto durou a tumul-
tuária e difficil gestação das pátrias, dos Estados europeus. Toda

130 Cf. ibidem, 65-66.
131 Cf. ibidem, 74-76.
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esta Europa d’hoje esteve representada outr’ora n’ella [...]. Foi
o maior poder e o mais vasto symbolo que a civilisação occi-
dental até hoje construíu. Aqui está o que foi Roma, desde a
queda do Império á Renascença [...]. // Com a formação das
nacionalidades, a desintegração do Colosso romano principia,
d’um modo irregular, dispersivo e lento, e em circunstáncias
diversas para cada uma, e muito especiaes para algumas d’ellas,
como as da Península por exemplo, onde a presença do Árabe,
d’uma raça extrangeira e d’uma religião concorrente, uni-
versalista como ella e reconhecendo a mesma origem, não podia
deixar de trazer complicações áquella génese [...]. As funcções
a desintegrar, é evidente que deviam ser as que acima dissemos
constituírem um Estado, e d’essas, naturalmente, as que são
condição elementar da sua simples existência: defeza exterior e
garantia de direitos. Uma força pública e uma lei civil são, com
effeito, as primeiras creações caracterisadamente seculares,
independentes de Roma e de religião, que por toda a parte
annunciam os embryões dos futuros Estados europeus, até
mesmo em cidades e povoados dispersos e autónomos. É uma
tendência geral; é um renascer espontáneo, sem pensamento
prévio nem commum entre esses núcleos d’Estados [...]. Frise-
mos só que a lucta foi longa e encarniçada, e que, ao affrouxar
com o finalisar da Edade Média mais ou menos, o antigo Estado
pode considerar-se regularmente reconstituído com as monar-
chias absolutas. Cada nação sente bem a sua unidade; cada
Estado que a resume sabe nitidamente que é um Poder, e tem
consciência bastante clara dos direitos e das funcções que lhe são
próprias. O seu typo, até á Revolução franceza, quasi foi inalte-
ravel, e em pouco divergia de nação para nação; e n’esta phase,
a Egreja de Roma, sua velha rival e anteriormente suzerana,
apparece-nos como sua íntima alliada, ou melhor, associada,
sendo o seu clero, como é notório, um dos braços, como se dizia
em Portugal, dos Estados d’esse typo. Quanto à Sciência, a
exegética á parte, impozera a Roma a toleráncia, e merecera a
protecção de todos os governos; vivia em paz com dous Poderes
[...]. // A Revolução franceza, porém, e a inesperada applicação
do saber positivo ao desenvolvimento da riqueza desarranjam
a harmonia. Com o triunpho das revoluções liberaes conse-
cutivas, o Estado depura-se, define-se aínda melhor do que até
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ahi; mas complica-se mais, por outro lado. No mundo latino a
questão das relações do Estado com a Egreja é resolvida pelo
regimen concordatário, quasi idêntico, dentro de certos limites,
nos diversos paízes que o forma. D’um modo geral, considera-
-se official a religião de Roma, tolera-se com mais ou menos
restricções os cultos protestantes, as congregações são repellidas,
inclue-se nos programmas das escolas públicas o ensino
religioso, subsidia-se o culto cathólico e os seus ministros, e
deixa-se uma sombra de poder político á Egreja, admittindo nos
senados, ou segundas cámaras, os prelados das dioceses. Em
que se extrema, portanto, do anterior este novo Estado que as
burguezias modelaram? Fundamentalmente, na egualisação do
direito civil, por consequência no repúdio de privilégios de
classe, na ampliação de direitos políticos a uma grande parte
dos cidadãos, em determinadas alterações no direito público, e
na reorganisação dos poderes que o constituem: os tres do actual
regimen da República, e o poder moderador, hereditário. É fa-
cil de vêr que foi, sobretudo, política a batalha. O Estado de-
sintegrava de si a Egreja, e equiparava-a parcialmente a outras
collectividades sujeitas á sua tutela ou predomínio. Não de todo
— repita-se — desde que lhe concedia certas exempções e
immunidades, e elle próprio interferia por vários modos nos
domínios da Egreja, por ex., designando nas vacaturas das
dioceses o nome de quem n’ellas desejaria vêr provido; a
tendência á desintegração total nem por isso é menos clara
n’esse regimen especial das Concordatas [...]» 132

Entretanto, para além da caracterização das competências
que dizem respeito a cada um dos dois poderes, Basílio pro-
duzirá em relação a cada um deles outro tipo de considerações,
de especial pertinência e importância.

Em relação ao Estado, no que respeita à «desintegração» ou
esvaziamento das «funcções» que tradicionalmente haviam
estado no âmbito da Igreja, como alguém que é particularmente
contundente para com a forma como os Estados modernos

132 Cf. ibidem, 66-69.
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actuaram, Basílio verberá-los-á pela atitude de «etatismo» e/ou
de «providencialismo» 133 de que deram provas, vendo em tal
tipo de actuação, quer a origem do «Estado-providência» 134,
quer a demonstração de um Estado que é «cada vez menos
Estado, para ser cada vez mais um partido, ou antes, seita,
preoccupada em defender um certo credo», até acabar no «orgão
da egreja laica que maior numero de fieis consiga arrebanhar» 135.

Assim, Basílio verberará asperamente os Estados, porque
eles, graças à atitude de «etatismo» e/ou de «providencialismo»
que adoptaram em relação à «desintegração» de certas com-
petências tradicionalmente do âmbito da Igreja, para pouco mais
terão contribuído do que para substituir a «grande Superstição
divina» pela «grande Superstição humana», e para fazer do
Estado um «Estado-providência», um «árbitro supremo da nossa
vida social», em que «o indivíduo, a sua livre actividade e o seu
pensamento libérrimo» resultam completamente absorvidos pelo
Estado: «Teria razão, isto é, seria coherente o Estado com a
noção de que fallamos, não reconhecendo na Egreja um poder
político, a não ser nominalmente? Tinha; era coherente com a
noção correntia e constante, e até com declarações explícitas da
Egreja [...]. Tê-la-hia, e era tambem coherente, abolindo pri-
vilégios e tornando o direito civil extensivo e uniforme? Sem
dúvida [...]. // Mas ‘complica-se mais; por outro lado’ — accres-
centamos. Em quê, e porquê? Em avocar ou incumbir-se de
funcções de forma alguma inseparaveis do que sempre cons-
tituíu as suas attribuições exclusivas, e que motivo algum sério
[...] o auctorisavam a retirar aos cidadãos, salvo o caso, previsto
já, de nullidade ou comprovada inconveniência da iniciativa
particular, só ou associada. E porque nos revela, pela primeira
vez, a pretenção de ser o árbitro de quasi toda, e mesmo toda,
a vida social, de se arvorar em Estado-providência, d’absorver
completamente em si o indivíduo, a sua livre actividade e o seu

133 Cf. ibidem, 73.
134 Cf. ibidem, 72.
135 Cf. ibidem, 71.
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pensamento libérrimo; de realisar, por conseguinte, na Terra o
que a Egreja tinha ao menos o bom-senso de transferir para além
da morte; de vir a tornar-se, do avêsso, exactamente essa Egreja
combatida; de substituir, emfim, á grande Superstição divina a
grande Superstição humana [...]» 136

E Basílio denunciar-lhes-á a tal ponto o facto de frequen-
temente confundirem «Estado» com «partido», com «seita»,
«grupo» e «egreja», que nem sequer acautela que se fique a
pensar que estas suas palavras se referem fundamentalmente ao
tipo de «Estado» patenteado pelo regime republicano que
acabava de ser implantado com a revolução do 5 de Outubro
de 1910: «É um objectivo remoto, e irrealisavel por certo; mas
não deixa de o desenhar com clareza, e de accentuar, em vista
d’elle, procedimento e attitude. Desde já, o que se nota é que
vai sendo cada vez menos Estado, para ser cada vez mais um
partido, ou antes, seita, preocupada em defender um certo
credo. É hoje o partido burguez, com determinado plano a
impôr; será amanhã a seita collectivista, querendo substituir
áquelle a sua reorganisação da sociedade. Começam-lhe a faltar
a estabilidade e a lucidez impeccavel de visão, de que Estado
algum digno d’este nome jamais pôde prescindir; principia a ser
joguete das doutrinas e dos credos [...]. Nem dirige nem com-
manda. Como o navio á matroca, soffre a rajada e vai com ella.
O impulso e a direcção, é este ou aquelle grupo quem lh’os dá.
E como elles se multiplicam, e é preciso attender cada grito ou
cada gesto que sollicita ou ameaça, descura o que há n’elle de
verdadeiramente elementar, como ficou indicado, e acabará por
ser o instrumento ou o orgão da egreja laica que maior numero
de fieis consiga arrebanhar. Não se julgue isto, chimera: se o
partido socialista fôsse um dia capaz, e pode sê-lo, de conquistar
a totalidade, a maioria mesmo, do operariado rural e citadino,
e tomar conta do governo d’um paiz, o Estado seria logo uma
máchina inteiramente diversa da que até hoje conhecemos.

136 Cf. ibidem, 69-70.
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Pouco ou nada, exceptuada a administração, ficaria das funcções
que lhe dissemos serem próprias; seria, approximadamente,
aquele árbitro supremo da nossa vida social.» 137

Em relação à Igreja, com idêntica lucidez, Basílio tanto lhe
denunciará a tentação de ela pretender continuar a intervir
politicamente na sociedade e no Estado, como a instigará a não
ser timorata nem frouxa no que se refere à reivindicação quer
do que concerne ao seu reconhecimento jurídico, quer do que
concerne ao reconhecimento das liberdades que lhe dizem
respeito ou que lhe assiste proteger, designadamente a liberdade
religiosa, a liberdade de propaganda da fé, a liberdade de culto
e a liberdade de consciência dos cidadãos.

No âmbito do primeiro aspecto, e não obstante reconhecer
que a Igreja, em consonância com o que de resto «lhe convém»
no «campo, tradicional ou recentemente reivindicado pelo Poder
civil», não «exhibe pretenções a intrometter-se», Basílio não se
dispensará de a recriminar, afirmando que «a formação de par-
tidos cathólicos não levará a resultado diverso que não seja
irritar mais contra si a opinião e os partidos seculares, fazê-la
desdenhar ou esquecer mais pelos homens de Sciência, e tornar-
-lhe cada vez menos possível qualquer missão d’importáncia no
futuro» 138.

No âmbito do segundo aspecto, Basílio, demonstrando uma
postura ainda mais assertiva e enérgica, apresentar-se-á pura e
simplesmente como um acérrimo defensor das liberdades da
Igreja: «Mas, se deve interdizer-se qualquer intervenção, até só
individual dos seus ministros, n’esse terreno revolvido por
interesses e paixões a que a sua índole é extranha, — não po-
derá, em compensação, reivindicar plena liberdade de pro-
paganda da sua fé e d’exercício do seu culto, e uma situação
jurídica, dentro de cada povo, equivalente á d’outras entidades
que se proponham um fim d’utilidade social? Eis a questão, —
cuja resposta é muito simples. // Recordemos que não há senão

137 Cf. ibidem, 70-72.
138 Cf. ibidem, 73-74.



171

dous poderes espirituaes reconhecidos, a Religião e a Sciência;
e que d’estes poderes espirituaes, o primeiro consiste funda-
mentalmente n’um ideal éthico, n’um deus e num culto público,
por conseguinte n’uma educação moral, n’um ensino doutrinal
e n’um conjuncto de cerimónias destinadas a desenvolver uns
certos sentimentos, a manter viva a crença n’um divino, e a
apertar os laços de sympathia entre os fieis. Ora, se o culto, a
crença n’um deus e a moral preconisados não forem antisociaes,
nem impedirem ao Estado o desempenho das funcções que lhe
pertencem, — reclamar as garantias communs, que não se nega
a outras doutrinas e prosélytos, não é evidentemente exorbitar
da esphera da acção religiosa. Por outro lado, toda a garantia
d’um direito qualquer é illusória, ou é inutil, se não houver
condições materiaes de o exercer, ou existindo, são alteradas de
maneira a embaraçar esse exercício; e um Estado, democrático
sobretudo, se pode conservar-se alheio e superior a doutrinas e
a credos, não deve, com equidade e lógica, estabelecer entre elles
desigualdades juridicas, nem crear attrictos económicos e peias
legaes que as determinem. Não deve, segundo a nossa opinião,
em caso algum; menos deverá n’um caso em que há todas as
probabilidades de ter contra si a opinião e o sentimento da
maioria da nação que representa. Que regule o exercício da
liberdade religiosa com previdente severidade, para evitar
possiveis invasões do seu domínio, offensas á liberdade de
consciência dos cidadãos, e quaesquer abusos que uma larga
tradição e uma situação privilegiada acaso suscitem — é o seu
direito, e é o seu dever.» 139

Numa palavra, para Basílio, está em causa que se assuma
uma ordem jurídica susceptível de reconhecer a existência do
Estado e a existência da Igreja católica como dois poderes
autónomos e independentes, cada qual com «a sua esphera
d’acção», em que ambos os poderes são chamados a respei-
tarem-se e a reconhecerem-se mutuamente no âmbito das com-
petências ou «funcções» respectivamente próprias. Assim, se, ao

139 Cf. ibidem, 74-76.
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Estado, Basílio assigna como próprias as «funcções» «admi-
nistrativa», «jurídica» e «política», ou seja, a «segurança contra
o perigo extrangeiro», a «garantia do direito positivo», a «admi-
nistração do que a iniciativa individual não pode, ou não con-
vém chamar a si», em contrapartida, à Igreja, Basílio, assignar-
-lhe-á, por um lado, como próprio, o «poder espiritual» que faz
«consistir fundamentalmente num ideal éthico, n’um deus e
n’um culto público, por conseguinte n’uma educação moral,
n’um ensino doutrinal e n’um conjuncto de cerimónias des-
tinadas a desenvolver uns certos sentimentos, a manter viva a
crença n’um divino, e a apertar os laços de sympathia entre os
fieis» 140, e, por outro, a «plena liberdade de propaganda da sua
fé e d’exercício do seu culto, e uma situação jurídica, dentro de
cada povo, equivalente á d’outras entidades que se proponham
um fim d’utilidade social», o «exercício da liberdade religiosa»,
a «liberdade de consciência dos cidadãos» 141.

Aliás, Basílio revelar-se-á a tal ponto tolerante e moderno
no modo de conceber as relações entre a Igreja e os Estados que,
à imagem do que defende para o Estado, não se coíbe de
«reivindicar» para a Igreja os direitos que a esta são «indis-
pensáveis ao desempenho das funcções que lhe são exclusivas»:
«Na série de reivindicações a que alludimos, foi o Estado além
do estrictamente indispensavel ao desempenho das funcções que
lhe são exclusivas? A Egreja o reclamar contra qualquer possível
violação da sua esphera própria d’actividade, o dizer franca-
mente ao Estado que lhe reconheça e assegure o pleno direito
d’existir. Para Roma, eis a attitude.» 142

Mas, não obstante demonstrar através da concepção con-
signada um entendimento manifestamente moderno e tolerante
em relação à liberdade religiosa e/ou ao modo de equacionar
as relações da Igreja e dos Estados nos tempos modernos, Basílio
não se ficará pela perspectiva meramente teórico-especulativa da

140 Cf. ibidem.
141 Cf. ibidem, 75.
142 Cf. ibidem, 76-77.
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questão. Preocupado com a situação que a «revolução de 5
d’Outubro» de 1910 e a posterior «Lei da Separação» haviam
criado em Portugal no tocante às relações do Estado e da Igreja,
Basílio envidará descer ao concreto e propor ao país um con-
junto normativo de «bazes geraes» (em número de 25), que, uma
vez aplicadas, lograssem restaurar o «entendimento recíproco»
entre o Estado português e a Igreja.

No entanto, advertindo, quer para a dificuldade de «pre-
cisar todos os pontos em que as immunidades da Egreja
cathólica traziam ao Estado constrangimento ou embaraços»,
quer para a conveniência de deixar de parte «os que são con-
trovertiveis, ou de somenos importância», Basílio optará por
restringir o seu contributo à consideração dos «pontos» fun-
damentais para a resolução do «litígio». A tal propósito, ele dirá
que «estas bazes são sufficientes [...] para que facilmente se
collija o intuito de apaziguamento que as dictou ao signa-
tário» 143.

Aqui chegados, e por se nos afigurar como menos con-
sentâneo com o objecto deste estudo o detalhe de tais «bazes»,
ficar-nos-emos pela relevação dos seus aspectos mais impor-
tantes, confiando à leitura directa de cada um o seu conhe-
cimento objectivo e aprofundado. Eis esses aspectos 144:

Supressão das despesas dos cultos no Orçamento do
Estado, remetendo-se para as corporações ou
entidades promotoras a responsabilidade por eles;

Supressão do ensino religioso nas escolas oficiais,
excepto o de história das religiões;

Proibição da realização de actos, cerimónias e sole-
nidades religiosas fora dos templos;

Reversão para o Estado e corporações administrativas
de todos os bens imobiliários e mobiliários afectos
ao culto público da religião católica;

143 Cf. ibidem, 77; 86.
144 Cf. ibidem, 77-87.
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Proibição de construção de novos templos;
Equiparação, para efeitos tributários, dos bens afectos

ao culto público;
Proibição da responsabilidade do culto público a mi-

nistros estrangeiros;
Restabelecimento do beneplácito para os escritos das

autoridades eclesiásticas;
Reconhecimento da liberdade de culto público nos

recintos e lugares que lhe são habitualmente des-
tinados;

Sujeição do ensino religioso à legislação comum sobre
o ensino laico, oficial e particular;

Exercício do culto público reservado aos ministros
portugueses católicos, nascidos e ordenados em
Portugal, e nele tendo feito os respectivos estudos
teológicos;

Alheamento do Estado no que se refere à obrigato-
riedade de os paroquianos contribuírem com
prestações, como subvenção cultual, para os seus
párocos;

Abolição, para o futuro, de legados pios;
Etc.

A «questão religiosa» em Basílio e em Bruno:
afinidade ou divergência de concepções?

Antes de mais, será de nos perguntarmos: porquê terminar-
-se o presente estudo com a questão enunciada, envidando apro-
ximar Basílio e Bruno?

Fundamentalmente, porque, para além de ter sido com-
panheiro de liceu 145 e de ideal republicano de Bruno, nomea-
damente na participação e/ou na liderança cívico-política da

145 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, LIII; cf. também Gama, A Questão Reli-
giosa em Basílio Teles e Sampaio Bruno, in Nova Renascença, 623.
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«Revolução Republicana Portugueza de 31 de Janeiro de 1891»
e no exílio que se lhe seguiu 146, e para além de haver formulado
acerca do Mal uma concepção de certa afinidade com a que
Bruno já havia consagrado 147, Basílio escreve em 1913 «A Ques-
tão Religiosa», obra em que não deixa de manifestar certas
afinidades com a concepção que Bruno também já havia con-
sagrado na sua «A questão religiosa» (1907).

Porém, ao fazê-lo, impor-se-nos-á que explicitemos que o
faremos à luz do entendimento tradicional da noção de «questão
religiosa».

É que a aproximação de Basílio e de Bruno também poderia
ser empreendida no que se refere ao entendimento sob que
Basílio toma a noção de «questão religiosa», e mesmo no que
se refere ao Mal, e isso com todo o interesse. Só que tais opções
conduzir-nos-iam necessariamente para uma dimensão e uma
especificidade de abordagens que extravasariam completamente
aquilo que nos propusemos para este estudo. De qualquer mo-
do, não abdicaremos de fazer uma alusão, ainda que sumária,
à concepção do Mal nos dois autores.

Assim sendo, nós pensamos que, antes de mais, será de
dizer que, entre os dois autores, em relação à «questão reli-
giosa», e mesmo em relação ao Mal, apesar de algumas afini-
dades, são maiores as diferenças do que as afinidades. Como
de resto o seriam no que se refere à «questão religiosa» ou con-
cepção da religião e/ou à relação entre ciência e religião. Mas
vejamos.

146 Cf. Manifesto dos Emigrados da Revolução Republicana Portuguesa de
31 de Janeiro de 1891, Paris, Imprimerie Schiller, 1891, in Manifesto dos
Emigrados da Revolução Republicana Portuguesa de 31 de Janeiro de 1891
(prefácio de José Augusto Seabra), Porto, Edição do Governo Civil do
Porto, 1991, 29. De ter em atenção que o terceiro elemento da liderança
cívico-política do «movimento de 31 de Janeiro de 1891» foi «Augusto
Manoel Alves da Veiga» (cf. ibidem, 29).

147 A. Braz Teixeira dirá que «tal como acontecera com Sampaio
Bruno (1857-1915), também para o seu coetâneo e companheiro de ideal
republicano Basílio Teles (1856-1923) o problema do mal será o ponto de
partida do filosofar» (cf. Braz Teixeira, Prefácio, in Teles, Ensaios Filosó-
ficos, 9).
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Com efeito, enquanto Bruno sedia e faz decorrer do pro-
blema e da concepção do Mal o essencial do seu pensamento
filosófico (por excelência consubstanciando n’A Idéa de Deus),
em contrapartida, para Basílio, o Mal não só não constitui a
temática nuclear de todo o seu pensamento, como, em termos
de formulação, não vai além dum estudo preliminar aposto a
O Livro de Job, prometendo para mais tarde uma obra de tomo
sobre o assunto (obra que entretanto não chega a vir à exis-
tência) 148.

Com efeito, apesar de ambos os autores conceberem o Mal
em termos de uma existência ontológica e necessária, e portanto
como um essente de ordem ontometafísica, os pressupostos das
duas concepções são completamente diversos, pois, enquanto a
concepção de Bruno labora em pressupostos de ordem essen-
cialmente metafísico-teológica, a de Basílio não passa de con-
sistir numa abordagem que se desenvolve fundamentalmente ao
nível do fenomenológico, do diagnóstico, da analítica.

Com efeito, enquanto Basílio, conforme se afirmou oportu-
namente, afirma o Mal como uma realidade ontológico-ne-
cessária 149 e, graças à concepção essencialmente fenomenológica
e racional que faz subsumir em tal interpretação, conclui, quer
pelo carácter «incomprehensível» do Mal, quer pela impossi-
bilidade de se compatibilizar a afirmação de Deus como omni-
potente e omnisciente, absolutamente justo, bom e miseri-
cordioso (a concepção do «transcendentalismo» e/ou do
judeo-cristianismo) com a da existência e/ou realidade de um

148 Basílio refere-se a esta questão nomeadamente em dois contextos
de O Livro de Job. No primeiro, o autor dirá: «O problema que, por alto e
desordenadamente, esbocei n’esse extracto d’um estudo a completar em
occasião de mais tranquilidade, formulou-o com vigorosa eloquencia, há
vinte e seis ou vinte e sete seculos, o poeta do livro de Job. Quem seria o
genial desconhecido» (cf. Telles, O Livro de Job, 191). Por sua vez, voltando
a referir-se num segundo contexto de forma explícita à questão, Basílio
dirá: «Já disse atraz d’onde me parece derivar essa impotencia. // Uma
suggestão complementar, a desenvolver um dia, e ahi deixo a minha
hypothese para exame de philosophos e d’eruditos» (cf. ibidem, 212).

149 Cf. ibidem, 191.
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tal Mal 150, Bruno, em contrapartida, porque concebe e conota,
graças ao pressuposto e perspectiva essencialmente metafísico-
-gnóstica da sua concepção 151, a origem do Mal (ontológico-
-necessário) com o «mysterio indecifravel» 152 («mysterio» de
«differenciação»/«diversificação»/«alteração»/«limitação») 153

dado a nível do «infinito absoluto» 154 («homogeneo», «espirito
homogeneo e puro» ou «Perfeição») 155, com repercussão ao
nível do mundo e/ou da matéria (mundo/matéria ontológica e
necessariamente má) 156 e ao nível de Deus (Deus «diminuído»
ou «não omnipotente») 157, logra afirmar, sem absurdo, quer a
existência de Deus, quer a existência do Mal.

Por sua vez, em relação à «questão religiosa», as coisas
serão análogas no tocante a afinidades e a diferenças.

É que, enquanto Bruno escreve em 1907, portanto ante-
riormente à implantação da República (5 de Outubro de 1910),
uma obra fundamental em ordem à reequacionação do pro-
blema das relações da Igreja e do Estado segundo uma pers-
pectiva «moderna» e/ou à luz da separação do Estado e das

150 Cf. ibidem.
151 Cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia

da Razão e do Mistério, vol. II, 46-101.
152 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389; 460-461; Rocha, O Mal no Pensa-

mento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. II, 18;
28-29; 33.

153 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 390-391; 397; 460-462; Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. II,
18; 28; 29; 33-34; 93-94.

154 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 308; Rocha, O Mal no Pensamento de
Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. I, 554; 557-561;
601; e vol. II, 15-16; 28; 30; 53; 84; 91; 93-94; 118; 383; 386; 393; 395.

155 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 390; 397; 460; Rocha, O Mal no
Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. II,
18-20; 28-31.

156 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 390-392; 460; Rocha, O Mal no Pensa-
mento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. II, 17-18.

157 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389-390; 460-461; 466-467; Rocha, O Mal
no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. II,
31-33; 43-46.
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Igrejas (obra intitulada «A questão religiosa»), Basílio, diver-
samente, só escreverá em 1913 a sua obra «A Questão Reli-
giosa», cujo conteúdo essencial, entretanto, como ficou afirmado
atrás, não será o da «questão religiosa», mas o da concepção da
religião.

De aspecto menor no conjunto da sua obra (atento sobre-
tudo o número de páginas), nem por isso «A Questão Religiosa»
de Basílio pode deixar de constituir uma das ou porventura a
sua mais importante obra, quer pelo que ela representa a nível
dum entendimento «moderno» das relações do Estado e da
Igreja, nomeadamente no que se refere à equacionação do «lití-
gio» que se deu em Portugal entre o Estado e a Igreja com a
implantação da República e a «Lei da Separação», quer sobre-
tudo pelo que ela representa no âmbito da filosofia política e da
filosofia religiosa, graças ao entendimento que consagra sobre
a «Sciência» e a «Religião».

É que, apesar de tanto Basílio como Bruno subsumirem a
Igreja e o Estado como duas instituições ou poderes autónomos
e independentes, cada um com a sua «esphera» de acção; é que,
apesar de ambos se apresentarem como arautos e testemunhas
inquebrantáveis do fim do regime tradicional de união e da
defesa da instauração dum regime de separação de poderes, em
que as matérias mistas sejam reguladas com base numa Con-
cordata 158; é que, apesar de ambos assumirem que o que ver-
dadeiramente está em questão é a independência nacional, a
tolerância (religiosa e política), a liberdade religiosa, a liberdade
de consciência, a emancipação do espírito, com a consequente
rejeição e eliminação de tudo o que signifique ou consubstancie
ultramontanismo, intolerância religiosa, intolerância pública,
jesuitismo, opressão das inteligências e das consciências 159; é

158 Cf. Telles, A Questão Religiosa, 65-76; 77-86; Bruno, A Questão
Religiosa, 69-70; Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filo-
sofia da Razão e do Mistério, vol. I, 75.

159 Cf. Telles, A Questão Religiosa, 75-76; 82; 84; Bruno, A Questão
Religiosa, 34; 37; 46-47; 50; 123; 201; 398; 416-417; Rocha, O Mal no Pen-
samento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. I, 46;
52-53; 55; 57-58; 60-64; 68; 75-76; 84-85; 338.
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que, apesar de ambos, por analogamente subsumirem a Igreja
de Roma (catolicismo) como a expressão máxima da into-
lerância, do ultramontanismo e do jesuitismo, assumirem como
objectivo essencial da luta político-republicana a eliminação
radical da influência e do poder da Igreja de Roma (catolicismo,
papa) sobre as instituições políticas do país e mesmo sobre a
própria Igreja nacional 160 — não obstante todas estas expressões
de afinidade entre os dois autores, nem por isso deixa de se dar
que a concepção dos dois autores diverge num aspecto essencial
e/ou determinante. Qual?

É que, enquanto Basílio, em nome do pressuposto «imma-
nentista» sob que equaciona a filosofia e a religião, concebe a
«questão religiosa» fundamentalmente como uma interrogação
sobre a concepção da religião, a saber, se a religião a adoptar
deve ser uma religião concebida segundo uma perspectiva
«transcendentalista», ou segundo uma perspectiva «imma-
nentista», portanto uma religião de natureza monoteísta e/ou
judaico-cristã, ou uma religião de natureza «monista» e «pan-
theísta», em consequência do que, para Basílio, o problema das
relações da Igreja e do Estado não passa de ser um aspecto
específico e particular do grande problema que é a «questão
religiosa», em contrapartida, para Bruno, a «questão religiosa»
reveste o sentido mais tradicional e dominante da expressão, isto
é, consiste própria e formalmente no problema das relações
entre a Igreja e o Estado.

160 Neste ponto, Bruno não deixará de ir sensivelmente mais longe
do que Basílio, que de resto também manifesta preocupar-se com acautelar
o exercício sacerdotal e pastoral em relação a estrangeiros (cf. Telles,
A Questão Religiosa, 82; 84). Bruno não só afirmará a necessidade de uma
Igreja nacional ou lusitana, como procederá à formulação dos parâmetros
da sua organização. A tal respeito, como se constatará a seguir, Bruno
sustenta que a Igreja nacional ou lusitana, por decisão de concílio nacional
convocado para o efeito, não só deverá ter como autoridade suprema o
Patriarca de Lisboa, como, em consequência e consonância desse parâ-
metro, os sacerdotes, dotados pelo Estado para se encarregarem do culto
e da instrução pública, deverão ser completamente «desromanizados» (cf.
Bruno, A Questão Religiosa, 437-442).
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É que, enquanto Basílio faz consistir no Ocidente a «questão
religiosa» fundamentalmente num «conflicto» de «Sciência» e
«Religião», em cuja versão faz ressaltar a fundamentação do
pensamento e da religião a partir dos pressupostos do «imma-
nentismo», rejeitando consequentemente a religião judaica e o
judeo-cristianismo (sobretudo o catolicismo romano), para
Bruno, em contrapartida, por força da sua inequívoca identi-
ficação com o judaísmo místico-gnóstico (cabala), não só se dá
que a religião é assumida dominantemente segundo a perspecti-
va do «transcendentalismo» e do misticismo gnóstico-judaico-
-moderno da cabala 161, como se dá que a «questão religiosa» há-
-de consistir essencialmente no problema das relações do Estado
e da Igreja, já o Estado e a religião são subsumidos como duas
realidades autónomas e independentes, mas ao mesmo tempo
complementares em ordem à realização do indivíduo.

É que, enquanto, para Basílio, por força da concepção sob
que subsume a «questão religiosa», o problema das relações da
Igreja e do Estado enquanto problema político-religioso reveste
um carácter dominantemente conjuntural ou pragmático-polí-
tico, em contrapartida, para Bruno, tal problema, como ficou
dito, não só consubstancia o conteúdo nuclear do seu pensa-
mento ideológico-político no que se refere às relações da religião
com o Estado e a sociedade, como inclui e/ou é complementado
por alguns aspectos específicos que estão intimamente asso-
ciados com os grandes problemas da «questão religiosa» tomada
no seu tradicional (o ultramontanismo, a intolerância, o jesui-
tismo), quais os da mulher, da confissão auricular, do casamento
dos padres e da «desromanização» portuguesa da Igreja cató-
lica, muito designadamente da sua hierarquia 162.

Antes de mais, é a «mulher» que aparece a Bruno como
constituindo um dos aspectos particularmente relacionados com
a «questão religiosa».

161 Cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia
da Razão e do Mistério, vol. II, 373-378.

162 Cf. Bruno, A Questão Religiosa, 437-442; Gama, A Questão Religiosa
em Basílio Teles e Sampaio Bruno, 625-626.
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Por um lado, Bruno considera que a mulher, através da
«confissão auricular» e da «direcção espiritual» a que recorre
com frequência, torna-se uma perfeita «escrava do sacerdote» 163.

Por outro lado, Bruno considera que, «para emanciparmos
a mulher, e com ella a sociedade civil, do occulto predominio
clerical», não existe outra solução senão a de «eliminar o celibato
clerical» e instituir a obrigatoriedade do casamento para os
sacerdotes 164.

É que, segundo Bruno, com a «eliminação do celibato cle-
rical», a mulher espontaneamente abandonaria o confessionário
e rejeitaria, «de per si propria», a «confissão auricular». Por isso,
o filósofo do Porto não se coibirá de sustentar que «o casamento
dos padres não deveria ser facultativo, mas obrigatorio», e que
«a edade da ordenação deveria ser alta, depois dos trinta
annos» 165.

Mas, ao mesmo tempo, e agora para lograr que o país se
libertasse da tremenda ingerência estrangeira (a da Santa Sé),
Bruno também considera que se impõe proceder à «desro-
manização» da Igreja portuguesa, e muito designadamente do
seu clero. Por sua vez, para o filósofo do Porto, tal objectivo só
se tornará alcançável por uma dupla via: através do aludido
casamento obrigatório dos padres e através da «nacionalização»
da Igreja 166.

Segundo Bruno, «o casamento obrigatorio dos padres daria
nacionalidade immediatamente á Egreja»: «assim como os
padres catholicos, uma vez casados, immediatamente passariam
a ser cidadãos consoante os demais seus conterraneos, só
insufficientemente seus concidadãos, assim a Egreja, em seu
conjuncto, desromanisaria. Ganharia independencia; a hierarchia
não seria asphyxiante; os membros da Egreja deixariam de ser
oppressos, conquistariam autonomia e personalidade» 167.

163 Cf. Bruno, A Questão Religiosa, 437-440.
164 Cf. ibidem.
165 Cf. ibidem, 440-441.
166 Cf. ibidem, 441-442.
167 Cf. ibidem, 441.
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168 Cf. ibidem, 441-442.

E, segundo Bruno, para que se pudesse verificar a «des-
romanisação» da Igreja, bastaria que o «monarcha reinante»,
através da «mais alta auctoridade ecclesiastica», fizesse convocar
um «concilio nacional, composto pelos bispos eleitos»: «Para
alcançar isto, bastaria que em Portugal, n’uma das frequentes
rupturas com a Santa Sé, o monarcha reinante houvesse feito
convocar pela mais alta auctoridade ecclesiastica, não em con-
flicto com o Estado, um concilio nacional, composto pelos bispos
eleitos. // Este concílio teria por objecto constituir a regra da
egreja lusitana, a qual não se apartaria da universal da egreja
catholica senão em dois pontos fundamentaes de disciplina e
hierarchia ecclesiastica. Isto é: a Egreja lusitana substituiria a
auctoridade do Papa pela de um Patriarcha e decretaria o matri-
monio ecclesiastico obrigatorio para o seu sacerdocio. // O Pa-
triarcha seria eleito n’um concilio nacional episcopal á morte do
usufructuario da suprema dignidade; e a elle pertenceria a
sagração dos bispos apresentados pelo rei, como aos bispos
pertenceria a collação dos abbades pelo rei nomeados. Assim,
distribuida a jurisdicção de metropolitas e suffraganeos se
manteria, integro, o princípio da separação dos dois poderes e
não haveria invasão do temporal no espiritual. Tudo o que á
Santa Sé é affecto passaria, naturalmente, a pertença ser do
Patriarchado. E nenhuma modificação se faria no dogma, que
permaneceria intacto, poisque o celibato clerical não é doutrina
de fé, mas simples prescripção de disciplina.» 168

Em suma, para Sampaio (Bruno), com as duas reformas
mencionadas, a da obrigatoriedade do casamento dos padres e
a da «nacionalização» ou «desromanisação» da Igreja portu-
guesa, verificar-se-ia não só a resolução do problema da «inva-
são do temporal no espiritual», mas também a resolução de um
dos grandes problemas sob que se manifesta a «questão reli-
giosa», qual seja o problema da «mulher».
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CAPÍTULO V

A RECEPÇÃO DE SAMPAIO (BRUNO)
POR DELFIM SANTOS *

A recepção de que vamos ocupar-nos encontra-se na obra
de alguém, Delfim Santos, que é, cronologicamente, cinquenta
anos mais novo do que Sampaio (Bruno): Bruno nasceu em 1857
e morreu em 1915; Delfim nasceu em 1907 e morreu em 1966.
Ambos portuenses por nascimento, quando Bruno morreu,
Delfim tem portanto apenas 7-8 anos de idade. Até esta idade,
Delfim, muito provavelmente, nem sequer terá ouvido falar de
Bruno.

Ao contrário de Sampaio (Bruno), que fizera toda a sua
vida no Porto, Delfim, após uma longa estada no estrangeiro,
fixar-se-á em Lisboa. «Filho de ourives e dotado de talento para
o ofício paterno, a falta de trabalho e de meios força-o porém a
desistir da oficina do pai após a morte deste e a empregar-se
como amanuense em escritório comercial da sua cidade natal.

* Este texto, sob o título «A recepção de Sampaio (Bruno) por Delfim
Santos», serviu de suporte à comunicação apresentada no Congresso
Internacional «Delfim Santos e a Escola do Porto», realizado pela
Universidade do Porto, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, pela Universidade de Lisboa, pelo Instituto de Filosofia Luso-
-Brasileira e pela Fundação Calouste Gulbenkian, em 17 e 18 de Outubro
de 2007.
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Faz então a Escola Industrial, e mais tarde seguidamente os
cursos gerais e complementares de Ciências e Letras, ambos em
1927, prosseguindo os seus estudos na Faculdade de Letras do
Porto, na secção de Ciências Histórico-Filosóficas, onde receberá
uma formação tanto filológica (grego) como matemática e his-
tórica, de que se servirá para o estudo da filosofia, objectivo e
paixão principal da sua vida.» 1

Licenciando-se em 1931, Delfim continuará pela vida fora
espiritualmente ligado à Faculdade de Letras do Porto, sem
deixar de exprimir admiração e reconhecimento pelos seus
mestres, nomeadamente por Leonardo Coimbra, Teixeira Rego,
Luís Cardim, Newton de Macedo, Aarão de Lacerda... 2

Politicamente, por 1932/1933, Delfim Santos manifestará a
sua identificação com a Renovação Democrática 3, e isto, sem
prejuízo de por 1955 também vir a manifestar confiança na
figura de Marcelo Caetano 4.

Sob o ponto de vista religioso, Delfim Santos assumir-se-á
não só como alguém que não é cristão nem anticristão, mas
também como alguém que ainda não havia logrado fazer a sua
opção definitiva em relação ao cristianismo.

Em carta de 1933 a Álvaro Ribeiro, afirmando que não sabe
por que não é cristão, Delfim declarará que não realizava nem
tinha necessidade de realizar na sua vida nenhuma das práticas
do cristão, que não tivera uma educação cristã, que vivera
sempre afastado da Igreja, que seu pai era um livre pensador,
republicano, anticatólico e talvez anticristão, que nunca ninguém
o ensinara a rezar, que não fizera a primeira comunhão, que
vivera sempre num ambiente de sarcasmo e oposição a tudo

1 Cf. F. Santos, Apresentação, in D. Santos, Obras Completas, vol. IV,
Correspondência, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, 21.

2 Cf. J. Prado Coelho, Traços Biográficos de Delfim Santos, in D. Santos,
Obras Completas, vol. I, Da Filosofia, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1971, V-IX.

3 Cf. D. Santos, Sobre Poética e Democracia, in ibidem, vol. I, 29-30; idem,
Cartas a Álvaro Ribeiro, 25 de Abril, 8 de Maio e 16 de Agosto de 1933, in
ibidem, vol. IV, 49; 66-67; 77.

4 Cf. idem, Carta a Marcelo Caetano, 1955, in ibidem, vol. IV, 428.
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quanto fosse religioso. No entanto, ele também não deixará de
acrescentar que, depois da morte do pai, pelos 15 anos, um vago
misticismo e uma acentuação de interesse religioso surgira nele
e que ele mesmo, sem intervenção de ninguém, procurara com-
preender a vida religiosa, cuja falta assumira nele proporções de
pecado irremissível. Virá a conhecer e a aderir ao protestantismo
da Igreja Metodista, a cuja profissão chega por via da prática
desportiva e por influência do pastor Eduardo Moreira, então
secretário da Associação Cristã da Mocidade do Porto. No en-
tanto, ainda na mesma carta, procurando ir mais fundo na carac-
terização da sua posição sobre a religião e o cristianismo, Delfim
fará as seguintes afirmações lacunares: por um lado, que não é
cristão, mas que também não é anticristão, e isto porque nunca
foi cristão; por outro lado, que o cristianismo lhe aparece como
um problema que ele ainda não resolveu e em que não quer
tocar 5.

As preferências científicas de Delfim situar-se-ão nos domí-
nios da lógica, da metafísica e da epistemologia («Filosofia das
Ciências») 6, tendo usufruído de uma estada prolongada no
estrangeiro como bolseiro da Junta de Educação Nacional e/ou
do Instituto de Alta Cultura, para «estudar filosofia e sobretudo
epistemologia» (Áustria/Viena, Alemanha/Berlim, Inglaterra/
Londres e Cambridge).

Na sequência de tal estada no estrangeiro, e como coroa-
mento da preparação científica que aí obtivera, Delfim doutorar-
-se-á em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra (1940), apresentando uma dissertação sobre «Conhe-
cimento e Realidade», de cujas provas haveriam de ser ar-
guentes os Professores Joaquim de Carvalho e Vieira de
Almeida.

5 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, 6 de Junho de 1933, in ibidem, vol. IV,
72-73; F. Santos, Apresentação, in ibidem, vol. IV, 20.

6 Cf. D. Santos, Obras Completas, vol. I, 45; idem, Carta a Casais Mon-
teiro, Agosto de 1935, in ibidem, vol. IV, 90; idem, Cartas a José Marinho,
Junho e Agosto ou Setembro de 1936, in ibidem, vol. IV, 117; 125; idem, Carta
a Álvaro Ribeiro, Junho de 1938, in ibidem, vol. IV, 209.
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Contudo, graças a um complexo processo que, quer na fase
de apresentação da tese, quer na fase das provas, quer pos-
teriormente, caracterizou a sua relação com a Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, e muito nomeadamente
com o prestigiado Professor Joaquim de Carvalho, o Doutor
Delfim Santos, como era seu desejo, jamais virá a fazer uma
carreira universitária na área da Filosofia, vendo-se em conse-
quência obrigado a ter de aceitar uma carreira universitária na
área das Ciências Pedagógicas na Universidade de Lisboa.

Através da extensa correspondência que, dos anos trinta aos
fins dos anos cinquenta, trava com os amigos, dominantemente
portugueses, e sobretudo durante o período de permanência no
estrangeiro, Delfim manifestará que as leituras e/ou filósofos da
sua eleição são, por excelência: a nível dos estrangeiros mo-
dernos, Bergson, N. Hartmann, Leibniz, Hegel, Kant, Heidegger,
Jaspers, Goethe, Hölderlin, Marcel, Blondel, Boutroux 7; a nível
dos filósofos antigos, sobretudo Platão, Aristóteles, Plotino 8; a
nível dos nacionais, sobretudo Antero, Bruno, Leonardo 9.

Sem deixar nunca de afirmar o carácter imprescindível da
positividade no Conhecimento, Delfim será tão assumidamente
problematizador do positivismo 10 (na medida em que o posi-
tivismo lhe aparece como propondo-se «estatuir definitivamente
e estaticamente os limites da razão») 11, como será assumi-
damente um indefectível da metafísica, entendida esta como
«prima philosophia» 12 e/ou como «filosofia do existencial» 13.

7 Cf. idem, Cartas a José Marinho, Julho de 1935, Fevereiro de 1936,
1936, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 88; 108; 122; 222-223.

8 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 222-
-223.

9 Cf. idem, Carta a José Marinho, Junho de 1936, in ibidem, vol. IV, 121.
10 Cf. idem, Carta a José Marinho, Junho de 1936, in ibidem, vol. IV, 119;

idem, Carta a Joaquim de Carvalho, Maio de 1938, in ibidem, vol. IV, 202; idem,
Carta a Álvaro Ribeiro, Junho de 1938, in ibidem, vol. IV, 209.

11 Cf. idem, Carta a José Marinho, Agosto de 1937, in ibidem, idem, 136.
12 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, idem, 224.
13 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, idem, 226.
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Distanciando-se do pensamento filosófico de Bergson 14 e
de Platão 15, Delfim demonstrará em contrapartida uma identi-
ficação declarada quer com Aristóteles 16 (porém, sobretudo com
o aristotelismo escotista e averroísta, e de modo algum com o
dos tomistas) 17, quer com Hegel 18, Heidegger 19 e muito espe-
cialmente com N. Hartmann 20.

Por sua vez, em relação ao pensamento filosófico nacional,
a sua correspondência demonstra, por um lado, que ele se
assume como um dos «discípulos de Leonardo», e, por outro
lado, que ele se assume como alguém que é crítico, quer para
com António Sérgio e os «seareiros» em geral, quer para com o
próprio Leonardo Coimbra e os aderentes da Renascença Por-
tuguesa, nomeadamente Álvaro Ribeiro.

É verdade que Delfim, a nível de pensamento filosófico
nacional, encontrará a sua grande afinidade no grupo dos

14 Cf. J. Pina Martins, Delfim Santos (1907-1966) ou a Frustração de um
Professor de Filosofia, in D. Santos, Obras Completas, vol. IV, 7; F. Santos,
Apresentação, in ibidem, vol. IV, 22.

15 Cf. D. Santos, Carta a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932, in Obras
Completas, vol. IV, 57; idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem,
vol. IV, 225.

16 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932, in ibidem, vol. IV,
57; idem, Carta a José Marinho, Fevereiro de 1936, in ibidem, vol. IV, 108; idem,
Cartas a Álvaro Ribeiro, Março de 1936 e Abril de 1936, in ibidem, vol. IV,
111; 115-116; idem, Cartas a José Marinho, Setembro de 1936 e Julho de 1938,
in ibidem, vol. IV, 128; 225.

17 Cf. idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932 e Março de
1936, in ibidem, vol. IV, 57; 111; idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938,
in ibidem, vol. IV, 225.

18 Cf. idem, Carta a José Marinho, Fevereiro de 1936, in ibidem, vol. IV,
108; idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Março de 1936, in ibidem, vol. IV, 111; idem,
Cartas a José Marinho, 1936 e de Setembro de 1936, in ibidem, vol. IV, 122;
128.

19 Cf. F. Santos, Apresentação, in D. Santos, Obras Completas, vol. IV,
22; D. Santos, Carta a José Marinho, Novembro de 1937, in ibidem, vol. IV, 153.

20 Cf. D. Santos, Cartas a Álvaro Ribeiro, Setembro de 1936 e Fevereiro
de 1937, in ibidem, vol. IV, 129; 130; idem, Cartas a José Marinho, Agosto de
1937 e Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 134; 222-223.
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«discípulos de Leonardo» em geral 21 e muito especialmente em
Álvaro Ribeiro e José Marinho. É mesmo verdade que Delfim
não terá qualquer rebuço em assumir-se como um «discípulo»
de Leonardo Coimbra 22, indo ao ponto de afirmar que, no
contexto do pensamento filosófico nacional, Leonardo é «o
maior pensador português contemporâneo» 23. No entanto, tam-
bém é verdade que o mesmo Delfim, para além de afirmar um
claro distanciamento em relação a Sérgio, também não deixará
de demonstrar um posicionamento um tanto crítico em relação
a Álvaro Ribeiro e mesmo em relação a Leonardo Coimbra.

Assim, se, por um lado, Delfim se demarca de Sérgio por
ele defender «a justificação ética da política» 24 a nível da Reno-
vação Democrática (Delfim considera que «o ético não é superior
ao político e pressupõe a metafísica») 25, por outro lado, ele
também se demarcará, quer de Álvaro Ribeiro, por causa do
carácter fundamentalista do seu antipositivismo e por causa do
seu posicionamento anticristão 26, quer de Leonardo Coimbra,
por causa do «sentido anti-racional do seu intuicionismo e do
seu pensamento criacionista» 27. Pela especial importância de tal

21 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Março de 1936, in ibidem, vol. IV,
111; idem, Cartas a José Marinho, 1936 e Agosto de 1950, in ibidem, vol. IV,
122; 398-399.

22 Cf. idem, Cartas a José Marinho, Outubro de 1935, Outubro de 1935
e Janeiro de 1936, in ibidem, vol. IV, 91; 93; 105; idem, Carta a Albert Thelen,
Agosto de 1949, in ibidem, vol. IV, 391; idem, Carta a José Marinho, Agosto
de 1950, in ibidem, vol. IV, 398.

23 Cf. idem, Carta a José Marinho, Outubro de 1935, in ibidem, vol. IV,
96; idem, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra,
in ibidem, vol. II, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1973, 229.

24 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Agosto de 1933, in ibidem, vol. IV, 77.
25 Cf. ibidem, vol. IV.
26 Cf. idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Junho de 1933, Fevereiro de 1935,

Outubro de 1955 e Abril de 1957, in ibidem, vol. IV, 72-73; 426-427; 429;
432.

27 Cf. Pina Martins, Delfim Santos (1907-1966) ou a Frustração de um Pro-
fessor de Filosofia, in D. Santos, Obras Completas, vol. IV, 7.
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posição, atentemos nas palavras que Delfim utiliza para afirmar
a sua discordância de Leonardo (e de Bruno): «A problemática
que ambos trataram em sentido complementar, a via solucio-
nante que ambos pretenderam [a via idealista e a via realista],
com notável empenho de seriedade e nobre esforço de medita-
ção, leva-nos, apesar do devido reconhecimento do seu valor,
a dizer de ambos o que Leonardo dissera de Bruno: por maior que
seja a nossa respeitosa simpatia pelos dois, Bruno e Leonardo, ela
será dignificada e bem servida pela nossa sincera discordância.» 28

Bruno, «sociólogo da cultura»

Mas, o objecto específico da presente comunicação é a
recepção que Delfim consagra acerca de Sampaio (Bruno). Por
isso, e preparando o terreno para a sua caracterização, per-
guntemos: quem é Bruno para Delfim? Como vê Delfim a
Bruno? Em que termos é que Delfim recepciona a obra e/ou o
pensamento de Bruno?

Antes de mais, importa ter em atenção que, para Delfim, a
figura de Bruno tem no pensamento e na cultura portuguesa
uma presença e uma grandeza tais que, no seu entender, a
primeira atitude que há que adoptar em relação a Bruno é a do
«silêncio». A tal respeito, Delfim afirmará: «Quando no hori-
zonte da cultura pátria surge alguém como Sampaio Bruno, o
silêncio é a única homenagem que se lhe tributa, por não ser
fácil a assimilação com o vulgar e corrente e a compreensão dos
seus caminhos exigir também mais do que o corrente e vulgar
processo de estimativa superficial.» 29

Ousando, não obstante, falar de Sampaio (Bruno), Delfim
porá a ênfase da sua leitura e interpretação acerca da obra e do
pensamento de Bruno sobretudo em duas facetas: por um lado,

28 Cf. D. Santos, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 257.
29 Cf. idem, Bruno na Cultura Nacional, in ibidem, vol. II, 239.
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no «sociólogo da cultura» 30, e isto, em atenção ao contributo que
ele deu para o entendimento, a revalorização e a reafirmação da
cultura e/ou identidade nacional 31; por outro lado, no «Bruno
filósofo» 32, sobretudo enquanto filósofo do Mal 33.

É claro que, aparentemente, a recepção que Delfim consagra
dobre o pensamento e a obra de Sampaio (Bruno) não diverge
substancialmente, configurando pelo contrário uma manifesta
semelhança, da que a generalidade dos estudiosos e/ou trata-
distas de Bruno, passados e actuais, também consagra.

Com efeito, embora acusando uma certa afinidade com a
recepção que nomeadamente Leonardo, Marinho e J. Serrão
fazem sobre Bruno 34, os quais configuram ser manifestamente
mais convincentes do que ele quanto ao primado do «Bruno
filósofo», Delfim não deixa de consagrar uma recepção que no
essencial está em sintonia com a recepção da generalidade dos
estudiosos e/ou dos tratadistas de Bruno.

Assim, como estes, Delfim também porá a ênfase da sua
análise e interpretação sobre a obra e o pensamento de Sampaio
(Bruno), quer no âmbito do jornalismo, do publicismo e da
militância político-cultural, destacando no «portuense ilustre»
sobretudo o homem de erudição, o «talentoso crítico literário»,
o «talentoso crítico de ideias», o «doutrinário», o filósofo da

30 Cf. ibidem, vol. II, 242.
31 Cf. ibidem, vol. II, 241-242.
32 Cf. ibidem, vol. II, 241; idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 255.
33 Cf. idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 258.
34 Cf. L. Coimbra, Bruno, Filósofo, in A Águia, 2.a série, Porto, vol. VII,

47, 1915; J. Marinho, Deus e Redenção em Bruno, in Estrada Larga, antologia
dos números especiais [...] do suplemento «Cultura e Arte» de O Comércio
do Porto, Porto, Porto Editora [1960], 83-87; idem, Sampaio Bruno, in Obras
de José Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), vol. V, Nova Interpretação
do Sebastianismo e Outros Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2003, 536-551; J. Serrão, Sampaio Bruno, in Estrada Larga, antologia dos
números especiais [...] do suplemento «Cultura e Arte» de O Comércio do
Porto, Porto, Porto Editora [1960], 89-125; também idem, Sampaio Bruno, o
Homem e o Pensamento, Lisboa, Livros Horizonte, 1966.
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educação, o político republicano 35, quer no âmbito das obras em
que as perspectivas mencionadas aparecem como temáticas
dominantes, tais como A Geração Nova (1886), Os Modernos
Publicistas Portuguezes (1906), os Portuenses Ilustres (1907), O Porto
Culto (1912) e um tanto O Brazil Mental (1898), deixando por-
tanto em relativa subalternidade as grandes obras do pensa-
mento filosófico-religioso de Bruno, a saber, O Brazil Mental,
A Idéa de Deus (1902), O Encoberto (1904), Plano de um Livro a
Fazer — Os Cavaleiros do Amor ou A Religião da Razão.

Aliás, como a generalidade dos referidos estudiosos e/ou
tratadistas, Delfim também não se dispensará de relevar o estilo,
a erudição e a postura militante que Sampaio (Bruno) adopta em
relação à cultura e/ou identidade nacional.

Porém, nestes últimos aspectos, dar-se-á que a sua recepção
é manifestamente diferente da que a generalidade dos aludidos
estudiosos e/ou tratadistas consagra, ainda que, quanto à pos-
tura militante que Sampaio (Bruno) adopta em relação à cultura
e/ou identidade nacional, as diferenças sejam mais de grau do
que de essência.

É que, enquanto a generalidade dos estudiosos e/ou tra-
tadistas de Sampaio (Bruno), ao referir-se à prosa e ao estilo de
Bruno, fala de tais aspectos como se Bruno tenha um estilo e/
ou uma prosa difícil, prolixa, complicada e arrevezada, Delfim,
ao contrário, não só declarará que os críticos do estilo de Bruno
são pessoas que em regra nem sequer o lêem «(inclusive o
Santana e que por isso mesmo fala do seu estilo enovelado e
emaranhado)» 36, como afirmará que Bruno é «um extraordiná-
rio escritor»: «[...] não vamos criticá-lo como prosador, porque
nele reconhecemos, ao contrário do que é corrente, um extraor-
dinário escritor [...]. Bruno não é fácil, todos o sabem; mas, a
partir de certo ponto de vista, não é também muito difícil» 37.

35 Cf. D. Santos, Bruno na Cultura Nacional, in Obras Completas, vol. II,
240-242; idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 247-262.

36 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Janeiro de 1933, in ibidem, vol. IV,
60.

37 Cf. idem, Sampaio Bruno, in Obras Completas, vol. II, 247.
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É que, enquanto a generalidade dos estudiosos e/ou tra-
tadistas de Sampaio (Bruno), ao referir-se à erudição de Bruno,
fala dela como de algo que o «portuense ilustre» persegue por
si mesma, Delfim, ao contrário, para além de corroborar o
carácter invulgar do saber e dos conhecimentos de Bruno,
relevará que a erudição patenteada por Bruno desempenha na
sua obra um carácter meramente instrumental e que ela é algo
que não prejudica, mas que, ao contrário, serve o seu pen-
samento. Aliás, a tal propósito, Delfim tanto afirmará que Bruno
«serviu-se da erudição, mas não se colocou totalmente ao seu
serviço; utilizou-a como instrumento e não como finalidade» 38,
de sorte que «a sua vasta erudição não é impeditiva do próprio
labor investigativo» 39, como afirmará que, «se pretendêssemos
enumerar os nomes cimeiros da vida intelectual do século
passado que Bruno leu e leu bem, citando-os com minudência
ou criticando-os agudamente, seria difícil encontrar quem, com
tal preparação, se lhe pudesse comparar. Na religião, na filo-
sofia, na ciência, na literatura, na política, Bruno conhecia o que
no mundo se publicava» 40.

É que, enquanto, entre os estudiosos e/ou tratadistas de
Sampaio (Bruno), muito designadamente entre os defensores da
chamada «filosofia portuguesa», há os que, destacando o espe-
cial contributo e empenhamento de Bruno no âmbito da reva-
lorização e/ou da reafirmação da cultura e/ou identidade
nacional, defendem que Bruno é o «fundador» da chamada
«filosofia portuguesa», Delfim, ao contrário, não obstante enfa-
tizar que o problema da revalorização e/ou da reafirmação da
cultura e/ou identidade nacional estivera no centro da vida e

38 Cf. ibidem, 262; idem, Bruno na Cultura Nacional, in ibidem, vol. II,
240.

39 Cf. idem, Bruno na Cultura Nacional, in ibidem, vol. II, 240.
40 Cf. idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 247-248. Anteriormente

a Delfim Santos, já Raul Brandão havia afirmado que Bruno era um
«homem extraordinário», um homem que «sabia tudo e que conhecia
tudo — que valia uma biblioteca» (cf. R. Brandão, Memórias, 1.a ed.,
Paris-Lisboa, Livraria Aillaud & Bertrand, 1925, vol. II, 227-228).
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da acção de Bruno, tanto se mostrará categórico na recusa de
que a concepção «filosófica» de Bruno possa ser invocada como
constituindo «fundação» da chamada «filosofia portuguesa»,
como se mostrará categórico na recusa de que haja uma «filo-
sofia portuguesa» 41.

Mais, no âmbito do contributo aportado por Sampaio
(Bruno) para a revalorização e/ou para a reafirmação da cultura
e/ou identidade nacional, para além de sublinhar, quer a pri-
macialidade que tal perspectiva reveste entre as facetas que
comummente são invocadas para classificar Bruno como um
«portuense ilustre» especial (a de homem de erudição e/ou de
saber, a de crítico literário e/ou crítico de ideias, a de «dou-
trinário» e/ou mentor social, a de filósofo da educação e/ou
crítico da pedagogia, a de divulgador e/ou político do ideal e
do regime republicano), quer a associação que Bruno estabelece
entre a cidade do Porto e a identidade nacional, Delfim fará
questão, por um lado, de enfatizar que Bruno é por antonomásia
o «homem do Porto» e o «homem da cultura nacional», e, por
outro lado, de declarar que nenhum outro português tem mais
direito do que ele a «lugar de relevo na cultura nacional» 42.

Porquê Delfim pensa assim de Sampaio (Bruno)? Porque,
para ele, ninguém «tanto deu ao Porto como Sampaio Bruno»,
porque «nenhum outro foi até hoje mais consciente do signi-
ficado histórico desta nobre cidade» 43, porque «Bruno, e com ele
alguns outros em não pequeno número [...] não se limitaram aos
horizontes da maioria, mas tentaram orientar em nova confor-
mação essa mesma cultura, que mais tarde lhes negou a con-
sideração merecida» 44, porque Bruno, diversamente de «outros,
apelidados de ‘estrangeirados’», se preocupou com a «’reversão’
para o nacional» 45, porque «nenhum dos seus livros é apenas

41 Cf. idem, Filosofia e Filomitia, in ibidem, vol. II, 327-330.
42 Cf. idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 251-252; 262.
43 Cf. ibidem, vol. II, 251.
44 Cf. idem, Bruno na Cultura Nacional, in ibidem, vol. II, 239.
45 Cf. ibidem, vol. II, 240.
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de vulgarização do que outros pensaram no estrangeiro» 46,
porque, «atento ao destino da Pátria, a sua multímoda temática
é recorrente: a nossa história, a nossa inteligência, a nossa
política, a nossa vida social» 47.

Por todas estas razões, Delfim não se coíbe de concluir que
Sampaio (Bruno) é entre nós por excelência o «sociólogo da
cultura», e que, por isso, a sua obra não pode deixar de ser
considerada como algo de indispensável para o conhecimento
do autêntico «génio português»: «Folheando os seus livros
encontramos predominante o sociólogo da cultura delimitando
atenta e subtilmente as zonas de manifestação espiritual sob a
forma de religião, de filosofia, de literatura, de história, de
política. A esta luz merece ser estudada a sua obra, retomada a
sua crítica, para melhor conhecermos este ainda ignoto e teme-
rário ‘génio português’ que ele admirou, que ele profundamente
amou, mas que, admirando e amando, pretendeu explicá-lo,
revelá-lo, descobrindo o Encoberto.» 48

Bruno, «filósofo»?!

Porém, uma vez especificado o atributo (o de «sociólogo da
cultura») que para a generalidade dos estudiosos e/ou tra-
tadistas de Sampaio (Bruno), e sobretudo para Delfim, está na
base de se poder considerar Bruno como um «portuense ilustre»,
e mesmo um «portuense ilustre» especial, impõe-se que passe-
mos à consideração do atributo que Delfim declara como sendo
o que por excelência constitui o fundamento e o cerne da gran-
deza e da importância da obra de Bruno: o de «Bruno filósofo».

Em verdade, Delfim, em 1958, na conferência para que é
convidado a fazer sobre Bruno no Porto, apresenta-se como
sendo quem primeiro ousa afirmar que Bruno foi sobretudo um

46 Cf. ibidem, vol. II, 239-240.
47 Cf. ibidem, vol. II.
48 Cf. ibidem, vol. II, 241-242.
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«filósofo». Nesse contexto, ele declara assumir-se como porta-
-voz de toda uma corrente que no seu tempo parecia começar
a descobrir e a valorizar Bruno como «filósofo»: «’filósofo’
também recentemente se começou a considerá-lo [a Bruno], mas
Sampaio Bruno pertence àquela espécie cada vez mais rara de
homens que não pretendem facilitar a sua tarefa acantonando-
-se em qualquer ramo determinado do saber» 49.

Engano o seu! Pois, como se referiu atrás, mais ou menos
ao mesmo tempo que ele (J. Serrão), e muito antes que ele e
bastante mais convincentemente do que ele (sobretudo Leonardo
e Marinho), já outros haviam afirmado e justificado a tese do
«Bruno filósofo».

É verdade que, nessa sua conferência de 1958, pronunciada
no Porto, Delfim sustentará que a «filosofia» constituiu a nu-
clearidade da obra e do pensamento de Bruno, que Bruno foi
essencialmente um «filósofo» e que só à luz da leitura da sua
obra e do seu pensamento como «filósofo» é que tudo se torna
«compreensível, ou porventura de mais fácil compreensão»:

 Eis a coordenada moralista de Bruno expressa em
termos claros e nobres, e que nos dá acesso a outra via
do seu labor que constitui, quanto a nós, o centro, o
núcleo, a chave a que no começo desta palestra aludimos:
Bruno filósofo. 50

49 Cf. ibidem, vol. II, 241.
50 Idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 255. De ter em conta o

contexto a que Delfim se refere no texto mencionado e que constitui a
explicitação inequívoca de que, para ele, a faceta do «filósofo» é a principal
de Bruno. Atentemos no aludido contexto de Delfim, integrante da con-
ferência pronunciada por ele no Porto em 27 de Dezembro de 1958 no
âmbito das comemorações do centenário de nascimento de Bruno: «Não
me atrevo, portanto, diante de Vossas Excelências a apresentar o traçado
esquemático da evolução espiritual de Bruno, do portuense ilustre que
tanto ilustrou os seus conterrâneos, mas tão-somente tentar uma aproxi-
mação do que constitui o seu mais fundo pensamento em multiforme e
vária maneira expresso. Este mesmo objectivo que nos propomos terá de
ser limitado no seu âmbito. Não vamos resumir nem relancear toda a sua
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De facto, bem vistas as coisas, uma tal declaração não
passará de consistir numa afirmação de certo efeito retórico.
É que, para além de não ter o carácter inédito que ele manifesta,
a análise e a interpretação que Delfim entretanto veiculará na
referida conferência acerca do carácter «filosófico» da obra e do
pensamento de Bruno não deixa de enfermar de uma certa
fragilidade e/ou mesmo de certas imprecisões.

Porquê? Fundamentalmente porque a análise e a inter-
pretação afirmadas demonstram que Delfim não terá logrado
percepcionar e/ou realçar os aspectos que por excelência fazem
de Sampaio (Bruno) um «filósofo», um «filósofo» autónomo e
original, um «filósofo» com estatura no país e no estrangeiro,
deixando-nos em contrapartida acerca de Bruno a ideia de o
considerar como um «filósofo» menor, um «filósofo» cujo pen-
samento «filosófico» faz assentar numa concepção «filosófica»
de carácter estranho, ilógico e heterodoxo.

Por um lado, Delfim dá-se a enaltecer Bruno, por ele ser a
prova de que a «queda para a filosofia é possível em Portugal»,
contrariando todos os que defendem que «os Portugueses não
quiseram saber da metafísica na filosofia; mas de metafísica os
Portugueses quiseram saber na matemática e na poesia» 51.

Mas, por outro lado, não obstante a particular perspicácia
que à primeira vista parecia configurar para interpretar a con-
cepção «filosófica» de Bruno à luz da «maldade humana» (Mal),

obra, não vamos tematicamente explorar a sucessiva tomada de cons-
ciência das inúmeras questões que abordou; não vamos criticá-lo como
prosador, porque nele reconhecemos, ao contrário do que é corrente, um
extraordinário escritor; não vamos analisar as suas contradições, se é que
elas existem, mas se tal fosse o caso isso em nada o diminuiria. Na aludida
multiformidade de que cada um dos seus volumes é índice, optamos pelo
que nos parece, e a ele também, o mais importante e que poderá equivaler,
com alguma probabilidade de êxito para nós, a centro, a chave, a núcleo,
de onde tudo o mais se torne compreensível, ou porventura de mais fácil
compreensão» (cf. ibidem, vol. II, 247).

51 Cf. ibidem, vol. II, 255.
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Amargurado desde sempre pelo conhecimento da
injustiça que sofrera seu pai, amargurado pela prescrição
que sente, o problema crucial de Bruno, o móbil oculto
de toda a sua meditação foi este: a maldade humana 52,

Delfim demonstra uma clara fragilidade na forma como põe em
evidência a dimensão filosófico-metafísica da obra e do pen-
samento de Bruno, muito designadamente no que se refere à
concepção metafísica do Mal e à assunção do Mal como fun-
damento da metafísica por parte de Bruno.

É que, se se pode dar como inequívoco que Delfim tem o
mérito de conotar intrinsecamente a concepção «filosófica» de
Bruno com o Mal, também se dá que Delfim, quando se entrega
à explicitação de tal concepção, pura e simplesmente dá a ideia
de alguém que passa ao lado da verdadeira concepção «filo-
sófica» e metafísica de Bruno sobre o Mal, quer porque não tem
em conta os pressupostos gnoseológicos e metafísicos da con-
cepção de Bruno sobre o Mal, quer porque não tem em conta a
perspectiva místico-gnóstica sob que Bruno concebe a metafísica
e a religião, quer porque parece nem sequer ter em conta a parti-
cular operatividade que a concepção de Bruno sobre o Mal (meta-
físico-gnóstica) consubstancia, muito designadamente no que se
refere à compossibilidade da afirmação de Deus e do Mal 53.

De resto, o que se diz da análise e interpretação de Delfim
relativamente à concepção de Sampaio (Bruno) sobre o Mal,
poderá dizer-se de igual modo em relação à concepção de Bruno
sobre o Erro, sobre a criação do mundo a partir do «nada», sobre
as «provas» da existência de Deus, sobre a «via idealista» da
metafísica e sobre o «misticismo idealista» 54.

E, por isso, nós estamos certos que nem sequer incorre-
remos em grande erro e/ou particular injustiça se afirmarmos
que a interpretação de Delfim sobre o pensamento «filosófico»
de Sampaio (Bruno) e/ou sobre o «Bruno filósofo» não terá

52 Cf. ibidem, vol. II, 259.
53 Cf. ibidem, vol. II, 258-259.
54 Cf. ibidem, vol. II, 255-261.
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contribuído grandemente para a glorificação «filosófica» de
Bruno, ou seja, para que o juízo que pairava sobre Bruno, rotu-
lando-o de «filósofo» estranho, ilógico e heterodoxo, desse lugar
ao reconhecimento de Bruno como um «filósofo» metafísico e
místico 55 com estatura nacional e internacional, ainda que
obviamente um metafísico e um místico (metafísico gnóstico),
cuja metafísica e cujo misticismo, como de resto parece ter
acontecido com Delfim, nunca perderão o seu carácter de
estranheza e mesmo de ininteligibilidade, se não forem con-
siderados no quadro duma acepção místico-gnóstica da meta-
física e da religião.

A que se deve que Delfim nos tenha frustrado a este ponto?
Com o profundo respeito que o olhamos no campo «filo-

sófico», é nosso entendimento que tal terá ficado a dever-se
sobretudo ao facto de ele não ter tido na devida atenção a espe-
cificidade dos pressupostos sob que Sampaio (Bruno) concebe
nomeadamente o Conhecimento, a metafísica e a religião, e
muito designadamente no que concerne à concepção místico-
-gnóstica que Bruno faz subjazer a tais domínios filosóficos.

É que, concebendo Sampaio (Bruno) o Conhecimento, a
metafísica e a religião à luz de pressupostos místico-gnósticos
(cabala), a não ter em conta tal perspectiva, tornar-se-ia prati-
camente impossível a Delfim compreender, quer a concepção de
Bruno sobre o Mal (Mal metafísico) e sobre o Erro (Erro onto-
lógico), quer o carácter ontológico do nexo que Bruno estabelece
entre as duas concepções (do Mal e do Erro), quer as razões ou
os móbiles que fazem Bruno associar intrinsecamente a con-
cepção do Mal com o problema da possibilidade da afirmação
de Deus e do Mal, com o problema da impossibilidade da
afirmação de Deus pela razão, com o carácter absurdo da creatio
ex nihilo, com o problema da possibilidade da «descontinuidade»
do ser e do essente, com o problema da concepção real-idealista

55 Configurando não ter feito a síntese dos dois epítetos, Delfim
afirma que, para além de ser um «filósofo», «Bruno era essencialmente um
místico» (cf. ibidem, vol. II, 257).
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ou ideo-realista da metafísica, com a perspectiva religiosa da
filosofia e com a natureza filosófica e/ou místico-esotérica da
religião 56.

Deste modo, a nosso ver, dever-se-á fundamentalmente ao
facto de ele não ter tido na devida consideração o mencionado
entendimento místico-gnóstico do Conhecimento, da metafísica
e da religião (cabala) que Delfim tenha efectuado acerca do
pensamento «filosófico» de Bruno uma análise e uma inter-
pretação caracterizadas pela inexactidão e/ou distorsão, muito
nomeadamente no âmbito do Mal, do Erro, da metafísica, do
«nada», da filosofia e da religião.

No âmbito do Mal, porque, revelando-se incapaz de ver o
Mal para além da sua concepção tradicional, ele, para além de
se ater à sua concepção antropológico-moral, incorre no erro de
afirmar que a concepção do Mal metafísico conduz ao absurdo
de se ter que assumir Deus como autor e/ou como responsável
do Mal: «Amorim Viana dissera: ‘O mal não tem essência real.’
E Amorim Viana tinha razão, não em função de qualquer
optimismo, mas porque tomara o termo em sentido diferente
daquele em que Bruno o interpreta. Como ideia geral abstracta,
mal é apenas uma palavra e não tem, portanto, existência. O que
é real não é o mal, mas a maldade. Não destrinçar estes dois
aspectos é complicar em problema um falso problema. Se
atribuímos ao mal realidade, temos de o atribuir à própria
divindade, o que é escândalo. E Bruno tem razão contra Amorim
Viana, como Amorim Viana tinha razão antes e depois de
Bruno. O mal como entidade abstracta não tem realidade, o mal
como concreta manifestação de maldade tem, sem dúvida, rea-
lidade. Neste sentido Deus nada tem a ver com o mal, porque
a maldade é sempre humana, é da esfera de ser livre para a
bondade ou para a maldade que é o homem. Não confundamos
maldade e bondade com mal e bem.» 57

56 Cf. ibidem, vol. II, 256-261.
57 Cf. ibidem, vol. II, 259.
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No âmbito do Erro, porque, revelando-se incapaz de per-
cepcionar o nexo entre o Mal metafísico e o Erro ontológico,
incorre na estranheza de considerar «estranho» e ininteligível
que Bruno conceba que «a verdade não existe realmente», que
«só o erro existe» e que a «verdade» é «o erro decrescente» 58.

No âmbito da metafísica, porque, revelando-se incapaz de
percepcionar a natureza ideo-realista ou real-idealista da sua
metafísica, incorre na «facilidade» de interpretar a «via idealista»
da sua metafísica como um «idealismo puro» 59.

No âmbito da creatio ex nihilo, porque, revelando-se incapaz
de percepcionar o absurdo metafísico que é inerente à concepção
da origem do mundo a partir «do nada» ou «de nada», incorre
na «facilidade» de classificar como «imaginação criadora» o
facto de Bruno reputar de absurda a criação a partir «do nada»
ou «de nada»: «a imaginação criadora de Bruno é de tal ordem
que chega à conclusão de que a ideia de criação de nada é
absurda» 60.

No âmbito da «filosofia» e da «religião», porque revelando-
-se incapaz de percepcionar a inteligibilidade, quer da con-
cepção «religiosa» da «filosofia», quer da concepção «filosófica»
da «religião», incorre na «facilidade» de afirmar que «em Bruno
como em Leonardo ainda a filosofia se confunde em parte com
a teologia» 61.

Aliás, bem vistas as coisas, a nossa posição quanto ao
carácter deficiente e inexacto da análise e da interpretação que
Delfim faz do pensamento «filosófico» de Bruno, nem sequer
tem que constituir grande surpresa. Vejamos.

É que, por um lado, já no longo ensaio que dedicara em
1946 à análise de «O Pensamento Filosófico em Portugal»,
Delfim indiciara possuir uma consideração «filosófica» pobre
relativamente ao pensamento «filosófico» de Bruno. Com efeito,

58 Cf. ibidem, vol. II, 259-261.
59 Cf. ibidem, vol. II, 256-257.
60 Cf. ibidem, vol. II, 255-256.
61 Cf. ibidem, vol. II, 256.
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62 Cf. idem, O Pensamento Filosófico em Portugal, in Obras Completas,
vol. I, 451.

63 Cf. idem, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de Leonardo
Coimbra, in ibidem, vol. II, 228-231. Delfim nomeia nestes termos a Bruno
como «precursor» de Leonardo: «Não sabe ainda Portugal o valor do seu
mais notável filósofo e não sabe porque a nossa cultura não ascendeu
ainda à verídica compreensão da mais alta forma de revelação espiritual
que pode enobrecer um povo. A filosofia em Portugal, com honrosa
excepção de Sampaio Bruno, seu precursor, era visão panorâmica a par
de um «ponto de vista» colhido em sistema já elaborado» (cf. ibidem, vol. II,
229).

64 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Março de 1936, in Obras Completas,
vol. IV, 111; idem, Carta a Albert Thelen, Agosto de 1949, in ibidem, vol. IV,
391; idem, Carta a José Marinho, Agosto de 1950, in ibidem, vol. IV, 398.
Delfim não deixará, no entanto, de assumir uma posição de divergência
para com Leonardo, designadamente por causa do seu «realismo» (cf.
idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 256-257).

65 Cf. idem, Cartas a José Marinho, 1936 e Agosto de 1937, in ibidem,
vol. IV, 122; 136.

66 Cf. idem, Carta a José Marinho, Outubro de 1935, in ibidem, vol. IV,
96; idem, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra,
in ibidem, vol. II, 229.

já então, aí, Delfim, para falar de Bruno, não precisara de mais
do que de cerca de sete linhas e meia, de resto em jeito de mero
apêndice do texto que dedicara a Antero «filósofo» 62. Para ele,
«filósofo» fora Antero...

É que, por outro lado, e há que dizê-lo, para Delfim, o
filósofo português por excelência é Leonardo Coimbra. Assim,
ele não se limitará a considerar que, em Portugal, nos tempos
modernos, o «filósofo» é Leonardo e que Bruno não passara de
ser o seu «precursor» 63, mas, para além de se assumir de forma
expressa como «discípulo de Leonardo Coimbra» (ainda que
criticamente) 64, Delfim também declarará que Leonardo fora o
grande antipositivista português 65 e «o maior pensador por-
tuguês contemporâneo» 66.

De qualquer modo, e importará reconhecê-lo, ao propor-se,
em 1958, na conferência que pronunciou no Porto, como home-
nagem a Bruno, falar do «portuense ilustre» fundamentalmente
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67 Cf. idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 247.

a partir do «Bruno filósofo», por considerar a dimensão «filo-
sófica» o aspecto mais importante e mais unificador da obra de
Bruno 67, Delfim, não obstante tudo, não deixa de contribuir para
o reforço da afirmação e do reconhecimento de Bruno como
«filósofo».



SECÇÃO SEGUNDA

SAMPAIO (BRUNO) OU A SUPERAÇÃO
DA RAZÃO ILUMINISTA
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CAPÍTULO I

O PUBLICISMO
DE UMA JUVENTUDE MILITANTE *

Em boa hora o Centro Regional do Porto da Universidade
Católica Portuguesa e a Imprensa Nacional-Casa da Moeda
(INCM) decidiram editar os dispersos de Sampaio (Bruno),
desde há cerca de 125-135 anos sepultados na memória dos
periódicos.

Bem haja à Universidade Católica Portuguesa (CRP) e à
INCM, porque, para além de contribuírem, com a sua iniciativa,
de forma significativa para o enriquecimento do programa
comemorativo dos 150 anos de nascimento de Sampaio (Bruno),
o vol. I dos Dispersos de Sampaio (Bruno) ficará como um contri-
buto fundamental, quer para um melhor conhecimento do pen-
samento, da obra e da juventude de uma das mais emblemáticas
figuras do Porto, quer para um melhor conhecimento da his-
tória, do pensamento e da cultura do país.

Compreendendo os artigos publicados em periódicos da
década de 1870, mais precisamente entre 1872 e 1879, quando
Bruno tinha entre 14 e 21 anos, o referido vol. I engloba 212
artigos, na sua maioria integrados em séries ou secções e distri-

* Este texto faz supor o que foi publicado como prefácio do vol. I
dos Dispersos de Sampaio (Bruno) (1872/1879), Lisboa, Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, 2007.
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buídos pelos seguintes periódicos: 1872, 99 (Diário da Tarde, 90;
Laço-Branco, 9, dos quais 3 sob a forma de tradução); 1873, 35
(Diário da Tarde, 8; A Harpa, 5; Aurora do Lima, 12; Vampiro, 9;
República Portuguesa, 1); 1874, 34 (A Harpa, 7; Aurora do Lima, 6;
Club, 13; Revista de Portugal e Brasil, 5; A Tribuna, 3); 1875, 11
(O Porto); 1877, 1 (A Luz); 1878, 22 (Herculano, 3; Staphil do Nor-
te, 5; Museu Ilustrado, 14); 1879, 10 (O Democrata, 2; Museu Ilus-
trado, 6; Gazeta do Realismo, 2).

Importância dos Dispersos de Sampaio (Bruno)

Em relação aos dispersos englobados no vol. I, pensamos
que importará sobremaneira destacar a sua especificidade e a
sua importância, considerando para o efeito sobretudo a sua
natureza, os seus objectivos e o seu conteúdo (obviamente sem
perder de vista os dispersos das séries «Os três frades», «Os três
enforcados», «Mistérios de um crime», «Os visionários» e «Ro-
manticismo», publicados autonomamente sob o título Os Três
Frades e Outros Textos de Ficção).

Assim sendo, nós pensamos que, antes de mais, será de ter
em atenção que os dispersos do vol. I revestem uma importância
de excepção, quer pelo que respeita ao conhecimento e ao
estudo da história do país (sobretudo no aspecto político, eco-
nómico-social e religioso, com relevância especial para a se-
gunda metade do século XIX e para as duas primeiras décadas
do século XX), quer pelo que respeita ao conhecimento e ao
estudo do pensamento e da cultura portuguesas (mormente da
segunda metade do século XIX e das duas primeiras décadas do
século XX), quer ainda, e de forma especial, pelo que respeita ao
conhecimento e ao estudo da história e/ou da evolução da obra
e do pensamento do próprio Bruno.

É que, pelos dispersos do vol. I, perpassa, com verdadeiro
vigor e com manifesta acutilância, todo o dinamismo de mu-
dança e/ou de revolução que fustigou o país na segunda me-
tade do século XIX, dinamismo através do qual o país foi con-
frontado com o imperativo da opção entre tradição e progresso,
entre pensamento antigo e pensamento moderno, entre antigo
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regime e igualdade/democracia, entre monarquia e república,
entre catolicismo intolerante e inquisitorial e religião do espírito
e da consciência.

Por um lado, os dispersos do vol. I são a expressão apo-
díctica e militante da abjuração da sociedade do antigo regime,
do regime monárquico, do miguelismo absolutista com a into-
lerância e a forca, do fontismo regenerador, do catolicismo
romano (intolerante e inquisitorial, passadista e opressor, auto-
ritário e dogmático, escolástico e jesuítico, aliado da riqueza e
do poder político), da intolerância e da matança de São Barto-
lomeu, da Inquisição e dos seus grandes torcionários (Tavanes,
Torquemada, Carlos IX, Jacques Clément, Ravaillac, César
Bórgia), da confusão de cristianismo e catolicismo, da iden-
tificação de catolicismo e religião, do capitalismo selvagem e/
ou da desumanidade de condições de vida de que ele é portador
(na família, na habitação, no trabalho, nas prisões...), do
comunismo sem progresso e sem liberdade, do positivismo (de
Comte, Teixeira Bastos ou Teófilo Braga), do materialismo (de
Büchner, Haeckel ou Darwin), do racionalismo (de Amorim
Viana) e do idealismo puro (de Berkeley ou de Hegel)...

Por outro lado, os dispersos do vol. I são a expressão ine-
quívoca e empenhada de uma posição de identificação com a
revolução liberal e com o constitucionalismo, com a revolução
francesa e com a maçonaria (enquanto expressão da tolerância
e do progresso), com a perspectiva socialista da economia
(assente na justiça social e na dignidade do trabalho), com a
democracia da República (como regime do povo e pelo povo),
com a religião do espírito e da consciência (baseada meramente
em Cristo e em Deus), com a revolução decorrente da instrução
e/ou da transformação cultural, com o progresso na história
(científico, filosófico, moral, político ou socioeconómico) e com
os seus grandes representantes (Pedro I da Rússia, Elias Berthet,
Luís Büchner, Pedro de Amorim Viana, Pierre Larousse...), com
a filosofia metafísica e/ou de dimensão transpositiva.

É que, pelos dispersos do vol. I, Sampaio (Bruno) faz trans-
correr uma posição eminentemente crítica, quer quanto à criação
estético-literária nacional, do seu tempo ou mesmo de toda a
primeira metade do século XIX (Garrett, Herculano, Arnaldo
Gama, Camilo, Júlio Dinis, Eça...), quer quanto às grandes
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correntes do pensamento filosófico, do seu tempo e anterior,
nacional e estrangeiro, nomeadamente da escolástica, do posi-
tivismo e do idealismo.

Por um lado, na secção «Análise crítico-literária», seja atra-
vés da análise que, em nome de «A Redacção» do Museu Ilus-
trado (1878-1879), efectua às obras que os autores enviam à
revista (Teixeira Bastos, Alberto Pimentel, Joaquim d’Araújo, Sá
Noronha, Guilherme Braga, Teófilo Braga, Pinheiro Chagas,
Florinda Máxima de Macedo, Leite de Vasconcelos...), seja
através das considerações que expende no decurso dessa análise
em relação a alguns dos grandes autores do seu tempo ou de
tempos imediatamente anteriores (Herculano, Camilo, Arnaldo
Gama, Feliciano de Castilho, João de Deus, Antero, Júlio Dinis,
Eça, Guerra Junqueiro...), Sampaio (Bruno) será inequívoco
quanto ao questionamento da concepção realista da estética,
nomeadamente no campo literário.

Por outro lado, analisando em termos eminentemente crí-
tico-construtivos, no Museu Ilustrado (1878-1879) e mesmo em
escritos já bastante anteriores (A Tribuna, 1874; O Porto, 1875),
as concepções do Conhecimento consubstanciadas pela meta-
física tradicional (escolástica e idealismo) e pelo positivismo (de
Augusto Comte, de Teixeira Bastos ou de Teófilo), Sampaio
(Bruno) revelar-se-á particularmente competente e soberano na
contraproposta que formula face a tais concepções: questionando
frontalmente a escolástica e o idealismo puro (de Berkeley e de
Hegel) pelo distanciamento da realidade e/ou pelo seu refúgio
no a priori, Bruno, não sem ter em consideração o pensamento
de É. Vacherot e de É. Hartmann, confrontará tais concepções
com a indispensabilidade da sua ligação à realidade externa;
questionando o positivismo (sobretudo de Comte, de Teixeira
Bastos e de Teófilo) pela sua posição absolutizadora no que
concerne à afirmação do «estado positivo» do Conhecimento,
Bruno confrontá-lo-á com a intrinsecidade da dimensão meta-
física e teológica de todo o Conhecimento, graças ao facto de o
Conhecimento se reger pela lei da «simultaneidade», e não pela
lei da «sucessibilidade».

É que os dispersos do vol. I, que com particular frequência
estão na base de algumas das principais obras de Sampaio
(Bruno), acabam por constituir um elemento de importância
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única, não só para se estabelecer a génese e/ou a história do
texto de tais obras, mas também para se detectar a linha de evo-
lução que o seu pensamento seguiu no tocante a certos aspectos.

Em relação a tais obras, haverá que ter em conta sobretudo
A Geração Nova (1886), O Brasil Mental (1898) e A Ideia de Deus
(1902).

Por sua vez, no tocante aos aspectos de pensamento cuja
linha de evolução se pretenda caracterizar através da com-
paração do texto das referidas obras com o dos dispersos, será
de ter em conta sobretudo a concepção da estética, do conhe-
cimento, da metafísica e da religião.

Assim, se se proceder à análise intertextual das obras
mencionadas e do texto dos dispersos do vol. I, nomeadamente
quanto às concepções da estética, do conhecimento, da meta-
física e da religião, será sem dificuldade que se consegue extrair
duas grandes constatações e/ou conclusões: uma, que afirma a
existência de uma linha de continuidade entre o texto e/ou o
pensamento dos dispersos e o das obras mencionadas; outra,
que afirma a existência de um salto ou descontinuidade entre
o texto e/ou o pensamento dos dispersos e o das obras da matu-
ridade mencionadas.

Isto é, no âmbito da estética, do conhecimento, da meta-
física e da religião, entre os textos escritos por Sampaio (Bruno)
entre os 14 e os 21 anos e as grandes obras da sua maturidade
filosófica mencionadas, tanto será possível assistir a uma linha
de continuidade no que se refere a determinadas perspectivas
concepcionais de fundo, graças ao que se poderá constatar que
ele, na maturidade, não se dispensa de transcrever os textos da
adolescência/juventude (colocando-os entre aspas como citação
de si mesmo), como, ao mesmo tempo, nos mesmos domínios
filosóficos, será possível assistir a uma linha de descontinuidade
ou de ruptura, graças à qual se poderá constatar que, entre a
adolescência/juventude e a maturidade, se deu no seu pen-
samento um processo de desenvolvimento ou de evolução
quanto a determinadas perspectivas ou concepções filosóficas
(sobretudo no âmbito da concepção gnóstica da filosofia e da
religião, que terá conhecido e adoptado entretanto).

Deste modo, no que se refere à concepção metafísica da
estética, assistir-se-á a que Sampaio (Bruno) faz transitar textos
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(sobretudo a nível da concepção) do Museu Ilustrado (secção
«Análise crítico-literária») para A Geração Nova; no que se refere
à concepção objectivo-subjectiva do Conhecimento, assistir-se-á a
que Bruno faz transitar textos de A Tribuna (1874), de O Porto
(1875) e sobretudo do Museu Ilustrado (1878-1879) para O Brasil
Mental e para A Ideia de Deus; no que se refere à concepção da
metafísica segundo pressupostos de positividade, assistir-se-á a
que Bruno faz transitar textos de A Tribuna (1874), de O Porto
(1875) e do Museu Ilustrado (1878) sobretudo para A Ideia de
Deus; no que se refere à religião, assistir-se-á a que Bruno con-
tinua nas obras da maturidade a afirmar a dimensão religiosa
do homem (ainda que agora segundo uma perspectiva não
católica), tal como o fizera nos dispersos dos 14-21 anos.

Mas, ao mesmo tempo, as três grandes obras mencionadas,
não obstante a sua inquestionável afinidade com os dispersos
da adolescência/juventude no que concerne a determinados
aspectos fundamentais da concepção filosófica, também não
deixam de acusar uma inequívoca descontinuidade e/ou rup-
tura com as concepções da adolescência/juventude, nomea-
damente no que se refere à sua reinterpretação segundo a pers-
pectiva gnóstica: A Geração Nova conceberá a estética/arte
segundo uma perspectiva revelado-inspirada (desenvolvida
posteriormente nas Notas do Exílio, de 1893, e n’O Brasil Mental,
de 1898); O Brasil Mental e A Ideia de Deus conceberão o Conhe-
cimento segundo uma perspectiva revelado-salvífica (o Conheci-
mento como uma gnosiologia metafísico-salvífica); A Ideia de
Deus conceberá a metafísica segundo uma perspectiva místico-
-religiosa (como «metafísica mística», como uma filosofia reli-
giosa); O Brasil Mental e A Ideia de Deus conceberão a religião
segundo uma perspectiva metafísico-racional (como «metafísica
mística», como religião esotérica, como «Religião da Razão»).

Contudo, aqui chegados, e apesar do já afirmado até ao
momento, pensamos que ainda não será de dar por terminado
este prefácio. A nosso ver, impor-se-á que antes se proceda à
consideração de dois aspectos fundamentais para a leitura e/ou
para a interpretação dos dispersos do vol. I, sem os quais os
dispersos do vol. I não deixam de configurar uma certa estra-
nheza e mesmo incompreensão.
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São eles, por um lado, o tempo histórico a que os dispersos
do vol. I dizem respeito, e, por outro, a forma como o Bruno dos
14/21 anos está e/ou vive esse tempo.

Chave da compreensão dos Dispersos de Sampaio (Bruno)

Verdadeira chave da compreensão destes dispersos, esta-
mos certos de que o leitor comum, sem a consideração da dupla
ordem de factores mencionados, não conseguirá evitar um
sentimento de certo desconforto e/ou estranheza, já que os dis-
persos do vol. I, quer pelo tipo de problemas que tratam, quer
pelo grau de consciência e de empenhamento que demonstram,
em termos normais, apelam para um autor não só com mais de
14, 15, 16... 21 anos, mas também com outro tipo de ascendência
e educação…

Assim, na nossa leitura dos homens e dos acontecimentos,
só a consideração e/ou a caracterização do tempo histórico do
Bruno de 14-21 anos e da forma como esse Bruno esteve nesse
tempo poderá contribuir, e pensamos que apenas em certa
medida, quer para explicar e/ou justificar a natureza, o con-
teúdo e a motivação dos dispersos do vol. I, quer para com-
preender como se terá tornado possível que o seu autor (Bruno),
com apenas 14, 15, 16... e mesmo 21 anos, fosse possuído por
uma tal consciência e por um tal empenhamento acerca do país
e do mundo (no domínio do económico e do social, do ideo-
lógico e do político, do filosófico e do religioso), quer para
compreender como se terá tornado possível que o seu autor,
naquela idade, fosse capaz de englobar nos seus escritos um tal
âmbito e profundidade de conhecimento (quanto a autores e
obras, ramos de saber e áreas de actividade, no âmbito da
história e da política, da filosofia e da religião, da arte e da
moral), quer para compreender como se terá tornado possível
que o seu autor, naquela idade, fosse capaz de elaborar um
pensamento filosófico tão inovador e tão perene (nomeadamente
no domínio da estética, do conhecimento e da metafísica), quer,
finalmente, para compreender como se terá tornado possível que
o seu autor, naquela idade, fosse capaz de escrever com um tão
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elevado domínio da língua portuguesa (linguagem/vocabulário
rico e rigoroso, frase bem estruturada, diálogo simples e natural,
discurso lógico e bem argumentado, estilo fluente e preciso),
nomeadamente na série «Os três frades».

Mas, ao mesmo tempo, quer para a evidenciação do con-
texto histórico em que Sampaio (Bruno) nasceu, cresceu e
escreveu, quer para a evidenciação da forma como Bruno esteve
e/ou viveu esse contexto, nós pensamos que não haverá via
mais adequada do que a de recorrer às referências que, a tal
respeito, o próprio Bruno consagra em algumas das suas obras
da maturidade.

Assim sendo, nós não só não hesitámos em adoptar as ditas
referências de Sampaio (Bruno), como não hesitámos em con-
siderar que, fazendo-o, os seus dispersos dos 14-21 anos ganha-
vam consistência e/ou inteligibilidade, uma vez que as aludidas
referências como que emprestam fundamento e/ou explicação,
quer para as temáticas neles consagradas, quer para o problema
de Bruno, apesar de tão jovem, poder ser seu autor.

Com efeito, consideradas algumas obras da maturidade de
Sampaio (Bruno), nas quais ele fala quer da sua infância/ado-
lescência/juventude, quer dos grandes acontecimentos e/ou
factores que historicamente ocorreram em Portugal, na Europa
e no mundo durante a segunda metade do século XIX e durante
o período da sua infância/adolescência/juventude, nós não só
nos sentimos aptos a concluir que, para Bruno, esses acon-
tecimentos e/ou factores, de âmbito internacional e nacional,
científico e político, económico-social e cultural, religioso e
educacional, terão sido fundamentalmente o progresso histórico
mundial, a actuação da Igreja de Roma, a Comuna de Paris, as
Conferências Democráticas do Casino, o republicanismo e o contexto
familiar e escolar, como nos sentimos aptos a concluir que Bruno
terá estado nesses acontecimentos e/ou factores como um au-
têntico contemporâneo e/ou como um verdadeiro participante.
Vejamos.

Sampaio (Bruno), na Carta Íntima (A Ideia de Deus, 1902), não
se dispensará de anotar que, quando era criança, adolescente e
jovem, uma onda de progresso varrera o mundo.

Bruno falará então de tal progresso como de uma autêntica
revolução, ou seja, de um progresso que tanto se repercutira a
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nível da ciência e da reivindicação da liberdade em geral e da
liberdade de consciência em particular, como no âmbito da
reivindicação da independência política dos povos, da subs-
tituição da monarquia pelo regime republicano e da concepção
socialista-marxista da economia e da sociedade.

Atentemos nos termos sob que Sampaio (Bruno) fala de tal
onda de progresso: «A rainha de Espanha fora expulsa de seu
solo por um dos mais belos ímpetos revolucionários do século
e a eloquência tribunícia de Emílio Castelar, propugnando pela
liberdade de consciência contra o cónego Manterola, arrebatava
as almas num generoso entusiasmo. Nossas fantasias ardiam em
sobressalto quando, fechando os olhos, enxergávamos, nos
longes da visão subjectiva, o perpassar das camisolas roxas dos
voluntários de Garibaldi, à conquista dessa mesma liberdade de
consciência negada e escondida. Pela libertação de negros
escravizados ouvíramos que caíra sobre o rebordo dum cama-
rote de teatro o presidente Lincoln, varado pela pistola dum
assassino fanático. Na esplanada de Queretaro um pelotão de
republicanos soubéramos que fuzilara um arquiduque que
tentou assentar seu trono sobre as ruínas que projectava da
república deles. Uma rajada de alucinado heroísmo percorria o
mundo; e de Hauteville-House chegavam, nas alanceantes crises
da consciência colectiva, as palavras, de conforto e estímulo, que
autorizava e fazia comunicativas uma transcendência de lirismo
tal como nunca na memória da humana linguagem.»

Essa onda de progresso não constituirá um fenómeno a que
Sampaio (Bruno) seja alheio ou que viva vagamente. Bem pelo
contrário. Atentemos também nos termos sob que Bruno fala da
forma como ele e certa «juventude do Porto» haviam vivido esse
contexto de progresso mundial: «Todos os desse tempo vi-
braram em Portugal; e a juventude do Porto não foi rebelde nem
escassa. Por um, todos [...]. Quando os homens se inquietavam,
não para espanto seria que as crianças se alvoraçassem. A época
era de gestação de prodígios, desde os prodígios materiais, como
a abertura do canal de Suez por Lesseps, até os prodígios
morais, como o advento do socialismo cosmopolita e solidário,
graças à constituição da Associação Internacional dos Traba-
lhadores, por Karl Marx. No meu cantinho de colegial moroso,
pois que ainda estivesse verde para meditar, contentava-me com
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sonhar, o sonho sublime da paz e da liberdade, que, não raro,
se tornava espesso e áspero, por se volver no pesadelo do ódio
contra os déspotas. Um garotito de doze anos no que conge-
minava! É íncrivel hoje; porém assim éramos quase todos
ontem.»

Sampaio (Bruno), na Análise da Crença Cristã (1874) e
n’A Questão Religiosa (1907), não se dispensará de anotar que,
quando ainda era uma criança/adolescente, a Igreja de Roma
(catolicismo), sob o pontificado de Pio IX, fornecera a Portugal,
à Europa e ao mundo de então o espectáculo de dois acon-
tecimentos particularmente significativos: a definição dogmática
da infalibilidade do Papa (1870) e a publicação do Syllabus
(1864).

Ao mesmo tempo, Sampaio (Bruno), nas mesmas obras,
fará prova de que seguira com atenção a ocorrência de tais acon-
tecimentos, dando mesmo mostras de os ter vivido com autên-
tica rebeldia.

Logo, na juventude, a Análise da Crença Cristã será o espelho
disso. A crítica que, por causa dos dois acontecimentos, com 16
anos, dirige à Igreja de Roma será particularmente verrinosa e
contundente.

De igual modo, mais tarde, n’A Questão Religiosa, Bruno não
ficará nada atrás da posição da adolescência/juventude. Não se
limitando a subsumir esses acontecimentos como duas ex-
pressões particularmente graves de intolerância e de ultra-
montanismo, Bruno interpretá-los-á como uma afronta e como
uma condenação do pensamento moderno.

Sampaio (Bruno), n’Os Modernos Publicistas Portugueses
(1906), não se dispensará de anotar que, quando era ainda um
adolescente, em 1871, Portugal, a Europa e o mundo haviam
sido confrontados com a ocorrência revolucionária da Comuna
de Paris, acontecimento que, no seu entender, haveria de pôr o
mundo de então em verdadeiro estado de choque.

Bruno fará sentir que, mais do que a proclamação revo-
lucionária do fim da monarquia e da implantação da república,
a Comuna de Paris constituíra, por um lado, o enterro solene e
festivo da tradição e/ou da monarquia e/ou do mundo antigo,
e, por outro, a instauração convicta e entusiasta do mundo
moderno, um mundo baseado na liberdade, na igualdade e na
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democracia, um mundo sem lugar para opressores e para
oprimidos.

Rememorando, mais tarde, n’Os Modernos Publicistas Por-
tugueses, os tempos da Comuna de Paris, Sampaio (Bruno) não só
veiculará que, apesar de adolescente, vivera com intensidade e
adesão tais acontecimentos revolucionários, como veiculará que
tais acontecimentos haviam correspondido a algo de inexorável,
a algo cujo alvo e destino era não apenas a França, mas a
globalidade dos povos e das nações: por um lado, Bruno dirá
com Eça que «não é somente a França que está na revolução
[Comuna de Paris]: está nela a Itália, a Alemanha, a Rússia, a
Espanha; está nela a Europa inteira. Nos espíritos e nas
consciências da geração a que pertencemos tange um rebate
universal»; por outro lado, ainda com Eça, e na mesma obra,
Bruno reputará de «triste e despremiada missão a daqueles que
vão ferir a grande luta do mundo novo com o mundo velho —
profunda guerra de entranhas, conspiração de elementos,
revolução da cosmogonia moral».

Sampaio (Bruno), n’A Geração Nova (1886), não se dis-
pensará de anotar que, quando era ainda adolescente, em 1871,
Portugal fora palco das Conferências Democráticas do Casino,
acontecimento que, no seu entender, não só haveria de ter então
um invulgar impacto político-cultural, como haveria de ficar
para o futuro como a expressão de um projecto de mudança do
país, que não chegou a dar-se.

Sampaio (Bruno) não ficará de fora no tocante ao que as
Conferências Democráticas do Casino pretendiam, ao que foram e/
ou que significaram, e isto, apesar de ser mero adolescente
aquando da sua realização. Prova disso é a sua obra A Geração
Nova, que Bruno virá a escrever mais tarde.

É que, quando escreve A Geração Nova (1886), Bruno não só
a justifica como uma obra de balanço crítico aos resultados da
actuação da Geração de 70, como a encara em termos de uma
nova proposta de transformação do país, nomeadamente no
campo da concepção estética ou artística: por um lado, citando
Eça, Bruno interroga a Geração de 70 acerca dos resultados que
se propusera atingir e que não atingira: «Na biografia do
Sr. Ramalho Ortigão, escreveu o Eça de Queiroz as linhas se-
guintes: ‘Há aqui doze anos apareceu, vinda parte de Coimbra,
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parte daqui, parte dacolá, uma extraordinária geração: educada
já fora do catolicismo e do romantismo, ou tendo-se emancipado
deles, reclamando-se exclusivamente da Revolução e para a
Revolução. Que tem feito ela?’»; por outro lado, e agora por sua
própria conta, Bruno não se dispensará de veicular a ideia de
que é necessário que surja uma alternativa à Geração de 70 (será
a Geração de 90, que ele integrará de maneira importante): «É
com o intuito de responder a esta pergunta [à pergunta de Eça]
que, na medida de nossas apoucadas forças, ousamos fazer
correr público este modesto volume [...]. // No fim, esses dissi-
dentes são a geração nova. Que tem ela feito? // Vai sendo tem-
po de proceder a uma recapitulação de trabalhos [...]».

Sampaio (Bruno), n’Os Modernos Publicistas Portugueses, não
se dispensará de anotar que, quando a sua idade estava entre
os 13 e os 20 anos, Portugal fora assolado e interpelado, quer
pelas ideias socialistas e/ou pelo socialismo, quer pelas ideias
republicanas e/ou pelo republicanismo.

De facto, a tal ponto as coisas se passaram assim, que, por
1875, será fundado o Partido Socialista de Portugal, como, por
1876, será fundado o Partido Republicano Português.

Tais ideais políticos não passarão ao lado de Sampaio
(Bruno). Bem pelo contrário. Bruno vivê-los-á com profundidade
e intensidade. Quando, mais tarde, ele se der a rememorar o
tempo político da sua juventude, será ele mesmo a dizer-nos que
aderira em jovem ao Partido Republicano (1878).

Então, Bruno não se limitará a aduzir n’Os Modernos Publi-
cistas Portugueses que, por altura da candidatura de Rodrigues
de Freitas a deputado republicano pelo círculo da cidade do
Porto, sem que para tal se tivesse proposto, «fora aprovado sócio
do Centro eleitoral republicano democrático do Porto», mas ele
acrescentará com intencionalidade que fora com convicção e
entusiasmo que o fizera: «Com que alvoroço receoso, com que
entusiasmo acanhado não me dirigi eu, nesse fim de tarde, para
esse rés-do-chão! [em que o Centro eleitoral iria «tratar da
apresentação da candidatura de Rodrigues de Freitas a depu-
tado republicano, pelo círculo central da cidade»]. O coração
moço palpitava assim.»

Sampaio (Bruno), na Carta Íntima (A Ideia de Deus) e n’O Por-
to Culto (1912), não se dispensará de anotar que, quando era
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ainda criança, adolescente e jovem, já se revelara como alguém
que, sob o ponto de vista de interesses culturais, estava muito
acima do comum das crianças/adolescentes/jovens do seu
tempo e da sua idade. E ele fará questão de afirmar que tal
superioridade cultural tanto tivera a ver com o contexto familiar,
como com o contexto escolar.

Por um lado, Sampaio (Bruno) fará supor na Carta Íntima
que, desde criança, no ambiente da família (nomeadamente por
parte do pai, que pertencia à maçonaria e que possuía uma
biblioteca ideologicamente criteriosa) dispusera de condições
privilegiadas de contacto com obras e com autores que defen-
diam concepções e/ou posições de cariz moderno, revolu-
cionário e anticatólico, tão intransigentes para com o Antigo
Regime e a monarquia, a intolerância e a Inquisição, o ultra-
montanismo e o jesuitismo, como defensoras e proclamadoras
da liberdade de consciência, da justiça, da igualdade, da
democracia e da república. De sorte que Bruno, logo no contexto
da família, logrará aceder à leitura de Os Meus Queixumes (1850),
de José Paes de Sampaio (seu pai), à leitura do artigo de Gui-
lherme Braga sobre o suplício de Giordano Bruno pela Inquisição
(artigo que terá suscitado em José Pereira de Sampaio, com
14 anos, uma tal reacção que ele não só se decide a escrever de
imediato um artigo, o seu primeiro artigo é escrito, sob o título
e «Sotaina», no Diário da Tarde, de 8 de Abril de 1872, como se
decide a mudar de nome, de José Pereira Sampaio para o pseu-
dónimo de «Bruno», em homenagem ao ex-frade dominicano e
em reacção contra o catolicismo/Igreja de Roma/papado), à
leitura da Defesa do Racionalismo ou Análise da Fé (1866), de
Amorim Viana, à leitura de Les Confessions, de Rousseau, à
leitura dos Mistérios do Povo (1850), de Eugène Sue, à leitura de
La Liberté de Conscience (1857), de Jules Simon, à leitura de Os
Miseráveis (1862), de Vítor Hugo, à leitura de Os Quatro Sargentos
da Rochela (1854), de Clemência Robert, à leitura de Force et
Matière, de L. Büchner, à leitura de Cours de Philosophie Positive,
de A. Comte...

Por outro lado, Sampaio (Bruno) fará supor que, como
criança e adolescente, no contexto escolar, quer por obra dos
mestres que tivera, quer por obra do grupo de colegas em que
vivera inserido, tivera condições para desenvolver e aprofundar
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tanto a riqueza cultural em que fora iniciado desde criança na
família, como a propensão pessoal para a cultura.

Será o próprio Bruno que se encarregará de aludir a tais
condições, mais tarde. Tal como o fizera na Carta Íntima
d’A Ideia de Deus em relação à família e/ou à leitura, Bruno, mais
tarde, n’O Porto Culto, referir-se-á ao contexto escolar, enfa-
tizando de modo especial os seus interesses culturais e os da sua
geração do «Liceu»: por um lado, ele afirmará: «desde rapa-
zelho, no colégio, que estas questões da prosa portuguesa, nos
seus diferenciados matizes, me impressionavam; e mais tarde,
no liceu, elas eram o frequente assunto das palestras dos
intervalos de aula entre nós-outros os do tempo, no liceu»; por
outro, ele relevará que «em os do Liceu», em cujo grupo vive
integrado, «o talento chamava-se legião» e que «a boa [?] estrela
que propiciou essa geração» a tornara numa «geração pred-
estinada, grandemente fatal»...

Em suma, reafirmando a importância especial que os dis-
persos do vol. I revestem para o conhecimento e para o estudo
da história do país, da cultura portuguesa e da evolução do
pensamento de Bruno, nós fazemos questão de produzir três
grandes conclusões: primeira, que se imporá reconhecer que os
dispersos do vol. I acusam uma relação íntima com o tempo
histórico de Bruno; segunda, que foi possível Bruno, graças ao
tipo de relação que manteve com esse tempo histórico, e não
obstante a idade e a formação que então lhe era possível possuir,
ter escrito tais dispersos; terceira, que os dispersos do vol. I, em
termos normais, patenteiam uma certa desproporção com a
idade e com a formação dum autor que tinha entre 14 e 21 anos.
E, por isso, talvez se não possa deixar de considerar que se está
em presença de alguém que foi roçado pela fímbria da genia-
lidade...
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CAPÍTULO II

A EVOLUÇÃO DA ESTÉTICA EM PORTUGAL:
DE BRUNO A BRANDÃO? *

Existirá entre Raul Brandão e Sampaio (Bruno) afinidade no
domínio da concepção da estética? E, a existir, haverá razões
para afirmar que tal afinidade decorre da interlocução que se
verificou entre Brandão e Bruno?

Para equacionar a questão, propomo-nos considerar a
posição de Sampaio (Bruno) em relação à estética «naturalista»,
a sua concepção acerca da estética em geral e, finalmente, a
perspectiva estético-filosófica que a ficção de Raul Brandão faz
supor.

No entanto, antes de iniciarmos esse percurso, à maneira
de introdução, cuidaremos de aludir sumariamente ao retrato
que Brandão nos dá da personalidade moral e intelectual de
Bruno, às razões que levaram Bruno a escrever A Geração Nova,
e, finalmente, à posição de Álvaro Manuel Machado relativa-
mente à eventual interlocução de Brandão e Bruno.

* Este texto, sob o título «Sampaio (Bruno) e a evolução estética de
Raul Brandão», corresponde significativamente ao que foi publicado nas
Actas do Colóquio «Ao Encontro de Raul Brandão», Porto, Lello Editores, e
Porto, UCP, 2000, 175-221.
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Sampaio (Bruno) e Raul Brandão

Sampaio (Bruno) nasceu em 1857 e Raul Brandão em 1867,
dez anos mais tarde. Não representando esta diferença de
idades, por si mesma, um argumento grandemente indiciador
de condições para uma natural conclusão sobre a influência do
primeiro sobre o segundo, no entanto, relacionando essa dife-
rença de idades com as datas de publicação das obras de um e
de outro autor, afigura-se não ser de menosprezar este elemento,
quando se trate de ajuizar acerca de tal questão.

Não nos parecendo displicente esse dado, consideramos, no
entanto, que a sua importância crescerá exponencialmente se
atendermos ao tipo de referências que Brandão faz nas suas
Memórias a Sampaio (Bruno). Não sendo particularmente nu-
merosas, elas são, no entanto, suficientemente eloquentes, para
se poder concluir que Sampaio (Bruno) representa para Raul
Brandão uma personalidade de rara grandeza moral e inte-
lectual. De Bruno, afirma Brandão que Bruno redigiu com
Guerra Junqueiro o texto de proclamação da República ao país 1,
que Bruno, dirigindo-se ao Povo e ao Governo, publicara no
Diário da Tarde, de 16 de Fevereiro de 1911, uma declaração em
que, como protesto contra a situação de desordem e de inse-
gurança do país, comunicava a suspensão da publicação do
jornal até que fosse restabelecida a normalidade, vindo a afirmar
logo em seguida «que se retirava «enojado» da vida pública» 2,
que Bruno era um «homem extraordinário», um homem que
«sabia tudo e que conhecia tudo — que valia uma biblioteca»,
um homem que nunca fizera cálculos sobre a vida, que, «cheio
de simplicidade e de modéstia», vivera e morrera «como um
pobre homem» 3, que «os melhores [elementos da República]
estão de há muito afastados, como Bruno, na sua biblioteca» 4,

1 Cf. R. Brandão, Memórias, 1.a ed., Paris-Lisboa, Livraria Aillaud &
Bertrand, 1925, vol. II, 38.

2 Cf. ibidem, 111-112.
3 Cf. ibidem, 227-228.
4 Cf. idem, Memórias, vol. III, Vale de Josafat, 1.a ed., Lisboa, Seara Nova,

1933, 84.
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que Bruno era um «conversador admirável» 5, que tinha o hábito
de conversar na rua, em grupo de amigos, parando a conversar
no passeio da rua, enquanto andavam, sendo frequentemente
seguido a alguma distância por grupos de rapazes que tinham
a curiosidade de o quererem escutar «nas suas judiciosas pala-
vras» (Brandão refere que, ainda «rapaz», o havia ouvido «fas-
cinado», porque, com outros rapazes do Porto, também se dava
à curiosidade de o seguir na rua, para o escutar nas suas
«judiciosas palavras», ouvindo-o, de uma das vezes, expor a sua
complexa posição sobre a «raça») 6.

Raul Brandão retrata, portanto, nas suas Memórias a Sam-
paio (Bruno) como uma figura de especial reconhecimento sob
o ponto de vista intelectual e moral, e, mais do que isso, ele
próprio se declara como tendo sido um dos «rapazes» que na
juventude se deixara enamorar pelas «judiciosas palavras» do
filósofo do Porto.

Por conseguinte, se, às referências de Brandão e à sua
assumida admiração por Bruno, adicionarmos a pública e
reconhecida reputação intelectual e moral de que Bruno foi alvo
na sociedade portuguesa do seu tempo, e sobretudo na por-
tuense, bem como o magistério de influência que ele exerceu no
meio cultural e político do Porto e mesmo em todo o país, não
surpreenderá que, em consequência, se considere como muito
provável a ocorrência de uma certa interlocução entre os dois
autores portuenses.

Sampaio (Bruno) e A Geração Nova

Neste contexto introdutório, a par dos aspectos aludidos,
será de ter em conta a posição que Sampaio (Bruno) adopta
n’A Geração Nova, quer em relação à Geração de 70, quer em

5 Cf. idem, Memórias, vol. II, 228.
6 Cf. idem, Memórias, vol. III, 262.
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relação à perspectiva estética veiculada pela «novella moderna»,
quer sobretudo em relação à concepção da estética em geral.

É que, apesar de Bruno só nos vir a habilitar com o seu
pensamento estético definitivo nas Notas do Exílio (1893) e
n’O Brasil Mental (1898), A Geração Nova (1886) não deixa de
constituir desde logo a formulação fundamental e/ou de base
do pensamento de Bruno quanto à concepção da estética ou da
arte.

Aliás, se logo a abrir A Geração Nova, Sampaio (Bruno), num
prefácio conciso e intencionado, correspondendo de resto ao
repto de Eça de Queiroz que «na biografia do Sr. Ramalho
Ortigão» perguntava pelos frutos da Geração de 70, dá mostras
de o seu principal objectivo, com a publicação de A Geração
Nova, consistir em proceder à análise crítica dos resultados
obtidos pela Geração de 70 e/ou pelos «Os dissidentes» e/ou pela
«geração nova» e/ou pela «Escola coimbrã» 7 no domínio da arte
e da política em geral,

Ha aqui doze annos appareceu, vinda parte de
Coimbra, parte d’aqui, parte d’acolá, uma extraordinaria
geração: educada já fóra do catholicismo e do roman-
tismo, ou tendo-se emancipado d’elles, reclamando-se
exclusivamente da Revolução e para a Revolução. Que
tem feito ela? // É com o intuito de responder a esta per-
gunta que, na medida de nossas apoucadas forças, ousa-
mos fazer correr publico este modesto volume, a que
outros seguirão, tomando o problema por os seus diver-
sos aspectos a mais e que cumpre attender, até que se
possa tentar uma visão de conjuncto, comprehendendo as
variedades da especulação intellectual e dos actos effec-
tivos em que se evidencia o labor, qualquer que seja, dos

7 Cf. Á. Machado, A Geração de 70 — Uma Revolução Cultural e Lite-
rária (edição revista e aumentada), 4.a ed., Lisboa, Editorial Presença, 1998,
71-118; I. Pires de Lima, As Máscaras do Desengano — Para uma Abordagem
Sociológica de «Os Maias» de Eça de Queirós, Lisboa, Editorial Caminho, 1987,
300-309.
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que surgiram, em letras e em política, á vida publica, a
partir d’esse movimento de 1865, revindicando-se d’elle,
concorrendo para o seu objectivo, criticando-o ou alar-
gando-lhe os horisontes. O conservantismo, desde o
começo, comprehendeu bem que entrava em scena uma
entidade nova; denominou-a imbecimente Escóla coimbrã.
Depois, Ramalho Ortigão deu o nome que quadra a esses
trabalhadores, chamou-lhes Os Dissidentes [...]. No fim,
esses dissidentes são a geração nova. Que tem ella
feito? 8,

nem por isso Bruno também se coibirá de demonstrar que
os objectivos dessa sua obra não se ficam por aí, mas que
eles também têm a ver com o seu contributo para a formulação
em Portugal duma concepção moderna da arte e/ou da es-
tética.

Assim, Bruno, para além de uma análise crítica aos tra-
balhos produzidos pela «geração nova» de 70, também nos
habilitará nessa obra com dois outros grandes contributos, a
saber, por um lado, com o questionamento filosófico da con-
cepção naturalista e/ou positivista da estética e/ou da arte, de-
signadamente das formas ou expressões que ela tivera em
Portugal; por outro lado, como que numa atitude de suplência
do vazio deixado pela Geração de 70 e/ou pelas Conferências
Democráticas do Casino em tal aspecto, com a concepção da
estética ou da arte segundo os parâmetros modernos do pen-
samento estético-filosófico, designadamente de Kant e de
Hegel.

 Deste modo, através d’A Geração Nova, Bruno não só se
assumirá em termos de um elemento e/ou de continuidade da
«geração nova» de 70, como, empreendendo, «sem pretensões»,
e através do confronto com as obras dos principais ficcionistas
naturalistas europeus, designadamente os ingleses, os franceses,
os alemães, os espanhóis, os russos, a análise crítica do romance

8 Cf. Bruno, A Geração Nova, Porto, Livraria Magalhães & Moniz, Edi-
tores, 1886, V-VI.
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naturalista português, nos habilitará duas conclusões funda-
mentais: por um lado, que a estética naturalista portuguesa,
incluído o romance de Eça de Queiroz, não corresponde a uma
verdadeira estética moderna; por outro lado, que a Geração de 70
e as Conferências Democráticas do Casino não hão logrado, sob o
ponto de vista filosófico, dotar o país com uma teoria moderna
da estética e/ou da arte.

E será então fundamentalmente por estes dois tipos de
razão que Bruno, suprindo a Geração de 70, ousará abalançar-se
à formulação da concepção moderna da estética, tendo para tal
em particular atenção as perspectivas de Kant e de Hegel.

Aliás, retomando na fase terminal d’A Geração Nova o
objectivo que havia inscrito já no prefácio, Sampaio (Bruno)
corroborá-lo-á, explicitando então que o propósito essencial
d’A Geração Nova consiste em ver «como o romance naturalista
satisfazia, dentro da função especial da arte, a tripla necessidade
do belo, do bem, da verdade [...], como ele expressava a
natureza e a sociedade; como interpretava a alma e julgava o
progresso; qual era a sua compreensão da ciência, da literatura
e da moral» 9.

Mais, em tal contexto, Bruno não só declarará que, com tal
obra, se propusera «averiguar no que a moderna novela servia
o homem e onde lhe era indiferente, definindo-se a sua in-
fluência na estética, nas regras de composição, na linguagem,
nos costumes, no acontecimento público» 10, como declarará que
o balanço final da análise a que metera ombros o levara a
concluir que se impõe proceder à reformulação do «romance
naturalista», já que, refere, atenta a «função especialmente crí-
tica» das «modestas páginas» de A Geração Nova, «em boa
lógica», o «romance naturalista» não tem «moradia» nos «mais
altos termos da série» 11.

9 Cf. ibidem, 350.
10 Cf. ibidem.
11 Cf. ibidem.
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Interlocução entre Brandão e Bruno?

Assumindo Raul Brandão «como exemplo paradigmático
do escritor de transição», Á. Manuel Machado considera que
«nenhum escritor português revelado em finais do século XIX e
prolongando decisivamente uma influência geral na ficção
portuguesa até à actualidade, isto é, até finais do século XX, levou
a um tal extremo de férteis contradições o processo de tran-
sitoriedade da escrita como Raul Brandão» 12.

Referindo a transitoriedade como um constitutivo da esté-
tica brandoniana, o ensaísta observa que «poderíamos dizer [...]
que a estética da transição (e não apenas uma estética de transição)
corresponde em Raul Brandão, para lá de influências estran-
geiras e também portuguesas, a uma originalidade que preci-
samente nesse culto da transição em si mesma encontra o seu
mais sólido fundamento»; o especialista chega ao ponto de
afirmar que, apesar de Brandão não se assumir conscientemente
na sua originalidade de transição, nem por isso o entre da sua
estética — entre o Romantismo e o Modernismo — deixa de ter
um carácter «quase metafísico» 13.

Ao pôr em evidência as principais interlocuções de Raul
Brandão, Á. Manuel Machado anota que «o caso de Raul
Brandão como autor de transição entre períodos literários
distintos, com tudo o que esses períodos implicam no contexto
sociológico, ideológico e de conexões estéticas», é «um caso
difícil e confuso de recepção muito fragmentária de influências
estrangeiras. Um caso típico de confluência de influências, entre
a influência tutelar, através das traduções francesas, de Dos-
toievski (para Raul Brandão, sem dúvida, o modelo supremo de
uma ideia anárquica e utópica de renovação simultaneamente
do romance e da sociedade no seu todo) e as de um Vítor Hugo

12 Cf. Á. Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo,
1.a ed., Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa — Biblioteca
Breve, 1984, 11.

13 Cf. ibidem, 12; 16.
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visionário e republicano, de um Baudelaire, de um Verlaine, de
um Mallarmé, isto sem falar de laivos do intuicionismo de
Bergson» 14.

Mas, a par da interlocução com estrangeiros, Á. Manuel
Machado realça a interlocução com autores portugueses, desig-
nadamente com Sampaio (Bruno), de quem diz que «ele foi
‘mestre’ da geração de Raul Brandão e em especial seu maître à
penser no período de formação intelectual do escritor» 15.

Justificando a asserção, Á. Manuel Machado observa que,
«paralelamente a esta retórica duma linguagem romântica
démodée que serve tantas vezes ideais revolucionários [...],
sobretudo os do republicanismo, paralelamente ao positivismo
comtiano que dá conteúdo ideológico a esses ideais, surge nos
anos 80 e princípios dos anos 90, anos, note-se, de formação
intelectual de Raul Brandão, um certo neo-romantismo filosófico
que se alastra à poesia e à ficção e que coincide frequentemente,
quer com um nacionalismo revivalista, quer com um anar-
quismo de inspiração predominantemente russa» 16.

E continua Á. Manuel Machado: «tudo isto, se prepara já
uma escrita ‘moderna’, está ainda dependente de elementos
básicos, históricos, culturais e sociais, do Romantismo europeu
em geral e do Romantismo português em particular. Sobretudo,
essa nova visão filosófica e nacionalista do Romantismo [...]
consiste essencialmente numa crítica frontal ao positivismo
comtiano» 17.

No entanto, para Álvaro Machado, «Sampaio Bruno (1857-
-1915) é o grande obreiro dessa crítica, tornando-se doutrinador
literário sobretudo com A Geração Nova (1886)» 18. E continua
Machado: «já em 1878, aliás, Sampaio Bruno se opunha ao

14 Cf. ibidem, 12.
15 Cf. ibidem, 27-28.
16 Cf. ibidem, 30-31.
17 Cf. ibidem, 31.
18 Cf. ibidem; também Á. Machado, Raul Brandão: Para Além dos Mo-

delos, in Actas do Colóquio «Ao Encontro de Raul Brandão», Porto, Lello Edi-
tores, e Porto, UCP, 2000, 260-261.
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positivismo comtiano (seguindo de perto Antero), numa série de
artigos importantes publicados no Porto, na revista Museu Ilus-
trado, crítica resumida nesta fórmula: ‘Reforme-se a Metafí-
sica.’» 19

Segundo Á. Manuel Machado, Raul Brandão terá conhecido
esta visão crítica de Sampaio (Bruno) acerca do positivismo
comtiano, pois, diz, «’muito do que Sampaio Bruno difundiu de
ideias filosóficas, históricas e literárias nesse período de
formação, no Porto, se enraizou fundo e para sempre na sua
obra, numa influência tão difusa quanto presente’, como muito
justamente diz Joel Serrão» 20.

E, depois de afirmar a existência de uma clara afinidade
estética entre a primeira obra, Impressões e Paisagens (1890), do
ficcionista da Foz do Douro, e Eça de Queiroz, no tocante à
predominância da temática «naturalista», Á. Manuel Machado
observa que os «elementos teóricos naturalistas de base, que
estiveram sem dúvida na génese do primeiro livro de ficção de
Raul Brandão, foram nuancés por outros que implicaram uma
revisão dos processos de criação de toda a escola naturalista»,
«antes de mais, por aqueles que derivaram da leitura dum autor
a que já me referi, como maître à penser de Raul Brandão no
período de formação portuense: Sampaio Bruno» 21.

19 Cf. Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo, 31;
também Bruno, A Propósito do Positivismo (Relance), in Museu Illustrado,
Álbum Litterario, Sociedade Athena, Porto, Tipografia Comercial Portuen-
se, 1878, 73-75; idem, O Brazil Mental, Porto, Livraria Chardron, 1898, 268.

20 Cf. Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo, 31.
De facto, também J. Serrão no seu ensaio Raul Brandão: Espanto, Absurdo e
Sonho, depois de afirmar a existência de uma particular influência de
Guerra Junqueiro sobre Brandão, refere que esta, conjuntamente com a
problemática de todas as eventuais influências sobre Brandão, se deve ligar
«ao meio cultural portuense de então e à influência tão difusa quanto
sempre presente do pensamento de Sampaio Bruno» (cf. J. Serrão, Raul
Brandão: Espanto, Absurdo e Sonho, in J. Serrão, Temas Oitocentistas II, Lisboa,
Livros Horizonte, 1978, 118-119).

21 Cf. Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo, 54-
-55.



228

De resto, documentando a sua afirmação, Á. Manuel Ma-
chado anotará que «essa transição fez-se naturalmente e rapi-
damente», graças ao questionamento e correcção que A Geração
Nova, de Sampaio (Bruno), fizera desse «naturalismo de escola,
desenvolvendo teoricamente os elementos finisseculares que a
Geração de 70 lançara»:

De facto, o livro de ensaios A Geração Nova, publi-
cado no Porto em 1886, corrige, digamos, esse natura-
lismo de escola, desenvolvendo teoricamente os elemen-
tos finisseculares que a Geração de 70 já lançara. Esta
«Geração Nova» de que fala Sampaio Bruno é, como ele
próprio diz, a dos «dissidentes» da Geração de 70 [...].
Essa transição fez-se naturalmente e rapidamente, não só
porque esses elementos decadentistas-simbolistas já
estavam integrados na primitiva tendência predominante
naturalista, mas também, talvez sobretudo, porque uma
visão finissecular espiritualista, via Sampaio Bruno, acaba
por sobrepor-se a todas as leituras anteriores. 22

«Fazendo uma análise sistemática das várias espécies de
romance oitocentista», refere Á. Manuel Machado, Sampaio
(Bruno) acaba por dizer que «o novo romance é no mundo mo-
derno uma concorrência cognitiva» e que esse romance «repre-
senta uma crise moral» 23.

Segundo o especialista, para o crítico e filósofo do Porto,
nada pode haver «de mais pueril do que o plano dos Rougon-
-Macquart, porque um mundo industrial, mercantil, político,
operário, não se revela pelo acidente de bambochatas dum
ministro ou pelo grotesco dum janota» 24.

E, continuando, Á. Manuel Machado afirmará: «[Sampaio
Bruno] opõe então Vítor Hugo a Zola, valorizando o primeiro
em relação ao segundo quanto à visão ‘naturalista’ [...]. E depois
de evocar a ‘verdade’ humana absoluta do Shakespeare de

22 Cf. ibidem, 55-56.
23 Cf. ibidem, 55.
24 Cf. ibidem.



229

Hamlet, Sampaio Bruno baseia-se em Hegel para combater o
naturalismo esquemático e a sua ‘verdade’ social: ‘a verdade
estética é mais do que a verdade natural, visto como precisa de
o parecer; e a verosimilhança literária reside no carácter genérico
da ideação realizada’.» 25

É que, enfatiza Á. Manuel Machado, para Sampaio (Bruno),
«o espírito não vive só de realidade, mas de idealidade se
alimenta também», pois «o imanente espiritualismo artístico é
que torna curiosos os livros naturalistas» 26.

Em suma, Á. Manuel Machado considera que Sampaio
(Bruno) contribuiu decisivamente para que «uma visão fi-
nissecular espiritualista» se sobrepusesse «a todas as leituras
anteriores» e para que a «vaga estética finissecular», já assi-
milada pela Geração de 70 no «naturalismo» quanto a alguns
elementos, se tornasse entre nós numa «estética decadentista-
-simbolista mais ou menos programática» 27.

Sampaio (Bruno) e o naturalismo

Segundo Sampaio (Bruno), o romance de Júlio Dinis deve
«ser contado na penosa iniciação do naturalismo em Por-
tugal» 28, já que os seus romances, eles são «amplificações d’um
tema moral, onde o categorico imperativo d’uma these a deduzir
se impõe á simplicidade narrativa» 29. E, segundo Bruno, «o
succcesso de Julio Diniz proveio, pois, d’esta alegria do publico
em se sentir passar de espectador a actor em obra litteraria» e
da «intima necessidade de se encontrar na novella a repre-
sentação da sociedade viva» 30.

25 Cf. ibidem.
26 Cf. ibidem, 55-56.
27 Cf. ibidem, 57.
28 Cf. Bruno, A Geração Nova, 121.
29 Cf. ibidem, 117.
30 Cf. ibidem, 118.
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Por isso, o crítico-filósofo do Porto considera que uma
crítica literária correcta obriga a que se releve que os livros de
Júlio Dinis estabelecem «a transição da velha theoria da novella,
em que tudo é extra-humano, para a moderna doutrina do
romance, onde a realidade se não tem, contudo, de aperceber só
pelos aspectos sympathicos mas por o seu complexo de filetes
brancos e de filetes pretos, paralelos, entrelaçados e confun-
didos» 31.

No entanto, segundo o crítico literário do Porto, «quando
do conto rural seguidamente os nossos litteratos se occupam, o
naturalismo havia assente já arraiaes entre nós», porque «neste
meio-tempo explodiu, como um grito de guerra», Eça de Quei-
roz, «um misto de espontaneidade e de reflexão» 32.

O positivismo como pressuposto do naturalismo

Sampaio (Bruno) fala de Eça de Queiroz como de um
«eminente artista», referindo-o como alguém «que não é só uma
honra nacional mas uma das mais altas figuras litterárias da
Europa contemporanea» 33, mas também alguém que «podia
afoutamente abalançar-se ao grande romance de costumes»,
alguém que, «na comprehensão da natureza, da arte e do
homem, devia sentir-se chamado a dotar o seu paiz da reno-
vação litteraria que no estrangeiro vinha conduzida fervoro-
samente» 34.

Segundo o nosso crítico, Eça de Queiroz «faz parte do
grupo de rapazes enthusiastas que sollicitaram as duas fórmas
do pensamento politico revolucionário em Portugal, por José
Fontana congregados para a tarefa das conferencias do Casino».
Segundo Bruno, nas «conferencias do Casino», «Eça de Queirós,

31 Cf. ibidem, 124.
32 Cf. ibidem, 127; 144.
33 Cf. ibidem, 148.
34 Cf. ibidem, 149.
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contrastando com Soromenho, que reconstituira o extasi por
Chateaubriand, esboçara a theoria da arte realista» 35.

Segundo o nosso crítico, Eça é a contra-resposta ao ma-
rasmo global que o país atravessava. Sublinhando o contributo
de inovação e de progresso que o «naturalismo» e o seu ro-
mance haviam representado em Portugal, Bruno afirmará que,
«quando por um terreno ziguezagueante Eça de Queiroz chegou
á sua maturidade mental, o espectaculo que lhe offerecia o paiz
era lastimoso: a ignorancia popular não conhecia fronteiras;
a corrupção das classes dirigentes nauseava pelo cynismo; as
instituições trapaceavam; os actos governativos esmaltava-os
uma inepcia inverosimil; a instrução publica tagarellava; os ca-
racteres marchavam de gatas. // A litteratura, denunciante da
collectividade, nada podia estimular entendimentos n’uma
expansão juvenil, rica de seiva [...]; os artistas não conheciam a
producção do estrangeiro, vegetavam psychicamente n’um
atrazo de perto meio seculo. Nada menos erudito que a eru-
dição, nada menos romanesco do que o romance e nada menos
poetico do que a poesia» 36.

Mas, ao mesmo tempo, consciente do espírito renovador
que atravessava Portugal no último quartel do século XIX,
Sampaio (Bruno) comenta: «No entretanto, a pujante obra das
idades continuava-se. O ultimo quartel do seculo assistia a uma
renovação de ideias, a um alargamento de criterio, a uma
definição de principios, inesperada por todos e por tal fórma
arredia do que o consenso unanime consagrára que, enchendo
de jubilo os que, ainda nos dias mais visualmente de reacção,
possuiram sempre a fé no progresso eterno, justificava as
previsões que ao cyclo a que pertence saudaram no começo,
como devendo ser o periodo predestinado das fecundas trans-
formações radicaes.» 37

35 Cf. ibidem.
36 Cf. ibidem, 167. Justificando o contexto descrito, Sampaio (Bruno)

afirma noutro momento desta obra que o país é dominado pelo ultra-
montanismo da reforma católica tridentina, apelidando então o Concílio
de Trento de «Encyclopedia dogmática» (cf. ibidem, 298).

37 Cf. ibidem, 264-265.
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«Facto consolador», acrescenta o nosso crítico-filósofo, foi
que «por debaixo de tudo isto levedou a indignação. Á palavra,
generosa e convencida, d’algumas naturezas, que se não dei-
xaram corromper, começaram acudindo, por todos os lados de
Portugal, adhesões enthusiastas. E a ficção, a odiosa ficção que
nos escravisa, envolvendo-nos, principiou um sôpro de rea-
lidade de desfazel-a» 38.

Para o nosso crítico, «esta renovação dos costumes, das leis,
das instituições, esta transformação maravilhosa da face do
globo e da superficie social não é, todavia, devida senão ao
surdo trabalho lento, de sapa, dos espiritos esclarecidos que,
retomando a obra da Revolução, apparentemente finda, mais
terriveis do que os iconoclastas de 1793, depozeram, contra o
estabelecido, o germen da rebellião no mais intimo e mais
profundo da consciencia individual» 39, de modo que, «achando-
-se os pensadores expulsos e proscriptos, errando pela Europa,
no abandono da massa e sob o olhar rancoroso dos espiões,
enfraquecidos no isolamento, em menos de trinta annos ba-
queiam os imperios, caem os deuses, desfazem-se os dogmas,
batem-se os exercitos, os cezares submergem-se na sua vergonha
e a grande palavra do Evangelho realisa-se emfim, na Jerusalém
terrestre, os ultimos veem a ser os primeiros» 40.

Em suma, «a onda evolutiva era de luz», e, na opinião do
nosso crítico, nem sequer era mais possível interromper esse
clima de renovação, «mercê do advento do quarto poder do
Estado, a imprensa periodica, reguladora do movimento social,
interpretadora e directora dos phenomenos collectivos, sal-
vaguarda, na pureza da sua funcção, pela sua lucta victoriosa
contra a ignorancia e as falsas educações, das conquistas ulti-
madas [...], de tal guisa que cego será aquelle que não distinga
nas duvidas e nas antinomias do instante alguma coisa que
germina na sombra, um surdo estalar de convicções, uma vasta
heresia civilisante, uma alteração integral de propósitos» 41.

38 Cf. ibidem, 334.
39 Cf. ibidem, 265.
40 Cf. ibidem, 266.
41 Cf. ibidem, 266-267.
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Aliás, na opinião do crítico-filósofo, «estes resultados
assombrosos não são, na sua grandiosidade, mais do que a
objectivação da reforma que o exame e a discussão operaram na
serie dos minutos de cada um» 42, porquanto o que «caracterisa
esta fase do desenvolvimento psychico é a necessidade de
conhecer», e conhecer de forma positiva:

Ora, o que caracterisa esta fase do desenvolvimento
psychico é a necessidade de conhecer. O conselho, com
que a idade moderna nos pôz na vida, é o de Goethe:
Esforça-te por te comprehender e por comprehender as
coisas. 43

Segundo Sampaio (Bruno), foi precisamente «quando se
comprehendeu que a todo o que conhecer um facto, a todo o
que encontrar uma relação, a todo o que descobrir uma lei, a
todo o que tiver formulado um principio em qualquer depar-
tamento do espirito corre a obrigação de, pela publicidade d’esse
seu esforço, por minimo, concorrer para disciplinar as opiniões,
unifazer o criterio, solver as antinomias, a fim de que se cons-
titua um corpo de doutrina, tão homogeneo no seu todo como
desenvolvido e completo nos seus pormenores» 44.

E, porque o último quartel do século XIX era essencialmente
de conhecimento — e de conhecimento positivista! —, Sampaio
(Bruno) acrescenta que, «n’este pressuposto», «abandonaram-
-se, como improcedentes e estéreis, as vastas generalisações,
desajudadas do concurso adquirido dos factos, tornando-se este
periodo peculiar pelo transporte, para a philosophia, dos me-
thodos usados nas sciencias positivas» 45.

Por outras palavras, o crítico portuense observa que,
«depois do grande desastre da philosophia alemã», «o methodo

42 Cf. ibidem, 266.
43 Cf. ibidem, 268.
44 Cf. ibidem, 334.
45 Cf. ibidem, 268.
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objectivo prevaleceu, no seculo» 46, e não só nas ciências exactas,
mas nas ciências em geral, incluída a filosofia.

Caracterizando e denunciando o positivismo, o filósofo
portuense comenta então que foi com naturalidade que «o
homem moral cahiu nas garras do experimentalismo; a sciencia
ultrapassou o mundo visivel e palpavel [...]; a alma deu em
estudar-se pelos rigorosos methodos que formam o esqueleto
interno das primeiras sciencias da hierarchia; o pensamento, a
emoção e a vontade foram determinados com o rigor das
vibrações e das affinidades; a historia interpretou-se como um
conjuncto de factos submissos a leis precisas; finalmente, a
sociologia veio fechar o cyclo dos conhecimentos, annunciando-
-se como a synthese da funcção do universo no seu momento
mais alto, o a que Herbert Spencer chama a evolução super-
-organica» 47.

E, para além de enfatizar que a arte não podia conservar-
-se indiferente a um tal fenómeno, mas que teria naturalmente
de lhe sofrer as consequências,

N’esta renovada hermeneutica do phenomeno, a arte
não podia conservar-se insensivel; ella soffreria o reco-
chete da elaboração scientifica 48,

Sampaio (Bruno) anotará que, «como sempre, symbolizando o
artista o ambiente moral que o cerca, o seu papel representativo
havia de alterar-se. O homem já não poderia ser o de Dante,
uma stereotypação doutrinariamente dogmatica; nem a abortada

46 Cf. ibidem. Relevando a importância da aproximação da filosofia
aos «methodos usados nas sciencias positivas» e documentando a afir-
mação de «grande desastre da philosophia alemã», Sampaio (Bruno) anota
que «a critica transcendente não definiu a realidade phenomenal; o seu
esforço chegou ao ridiculo concreto, como na explicação do grito dos
recem-nascidos por Kant, como na estrambotica physica de Hegel, pois-
que, conforme se registrou, o cosmos se deduzira o corollario d’um
postulado interior» (cf. ibidem, 268).

47 Cf. ibidem, 268-269.
48 Cf. ibidem, 269.
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monstruosidade dos desesperados de Byron ou de Shelley; mas,
tal como a abstracta generalisação o appreendeu, uma engre-
nagem naturalisticamente montada» 49.

Tirando, em suma, as consequências do impacto do posi-
tivismo sobre a estética, Sampaio (Bruno) concluirá que «foi
n’este solemne instante moral que entre nós surgiu a litteratura
realista» 50, e que ela constituiu entre nós uma expressão artística
de «progresso», «uma das modalidades de revolução»:

Dizer isto envolve o motivo, mercê de que, sem se
adscrever á imposição d’um preceito, sem perder o seu
tom especifico, o naturalismo portuguez corre na pista do
progresso. Não dando por tal, sem o saber em grande
parte, elle representa uma das modalidades da revolução,
cujo drama se desenrola nas nossas consciências. 51

O naturalismo, estética de reprodução da realidade

Segundo Sampaio Bruno, «a emergente ideia regulativa da
elaboração esthetica foi que o estudo do facto moral, a sua
morosa analyse, se tinha de substituir á despreocupada phan-

49 Cf. ibidem.
50 Cf. ibidem, 334.
51 Cf. ibidem, 334-335. Depois de afirmar acerca da caracterização do

romance de costumes de Camilo Castelo Castelo que, no domínio do
romance, Camilo «marcha como um senhor justamente incontestavel nos
seus direitos», Sampaio (Bruno) observa que «ele não podia acceitar, como
não acceitou, a recente solução do naturalismo», por este ser «d’origem
toda philosophica, de objectivo todo revolucionario» (cf. ibidem, 47). Por
sua vez, referindo-se ao realismo português em geral, Bruno afirmará que
ele penetrou em Portugal através de Eça de Queiroz no quadro de um país
culturalmente revolucionário: «É o que se dá com os realistas portuguezes.
Entre nós, quando o naturalismo chegou com Eça de Queiroz, antes de
ter entrado na visinha Hespanha, illustremente com Perez Galdós,
modestamente com D. Emilia Pardo Bazan, encontrou uma cultura,
trabalhada de correntes revolucionarias» (cf. ibidem, 329).



236

tasia», deixando de ser a imaginação a qualidade suprema do
romance:

O mais bello elogio que se podia fazer n’outro
tempo a um romancista era dizer: Tem imaginação. Hoje,
esse elogio seria quasi considerado como uma critica.
É que todas as condições do romance mudaram. A ima-
ginação já não é a qualidade suprema do romancista. 52

Correspondendo, portanto, a estética naturalista, entre nós
e no estrangeiro, a uma expressão artística de natureza revo-
lucionária e positivista, o autor considera que os artistas tinham
que se ressentir disso, pois, «naturezas sentimentaes, aos artistas
a moderna avaliação sinthetica do universo physico e moral
perturbou-os» 53.

Esvaziado da imaginação o romance, Bruno entende que,
consequentemente, não restava ao romancista senão «o sabio
trabalho de colligir o documento humano, de registrar factos, de
compendiar observações, de desfibrar o tecido sentimental, de
dissecar os elementos histologicos das volições» 54, transfor-
mando consequentemente a arte em ciência:

Superiormente, isto o que é? É a influencia nas in-
venções artisticas das ideações scientificas; os pulmões do
litterato respiram o ar da época; sadio, ele accelera-lhe a
circulação; microbiado, tuberculisa-lh’os. 55

Mas, porque o empirismo passou a ser «o ponto proximo
de que há de partir o estudo da moderna arte», Bruno também
conclui que «a impersonalidade da obra» tinha que constituir
então «um dos preceitos da nova arte», com certeza o factor
«mais seguramente distintivo nas modernas novelas» 56.

52 Cf. ibidem, 273.
53 Cf. ibidem, 272; também ibidem, 269-272.
54 Cf. ibidem, 273.
55 Cf. ibidem.
56 Cf. ibidem, 277-280. Sampaio (Bruno) compara a postura do natu-

ralismo em geral com a do romantismo nestes termos: «Estamos, assim,
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Definindo «o que se chama o naturalismo em litteratura»
como «a representação artistica do mundo e do homem sob o
criterio de uma exacta fidelidade» 57, o crítico-filósofo afirma que
para o naturalismo a estética coincide com a verdade artística,
e que, nessa medida, a estética naturalista fica reduzida a uma
cópia da realidade, a um desenho do objecto, tal como ele se nos
configura, submergindo «a acção principal na prolixidade das
minudencias, gastando-se até ao bocejo no cuidado do ac-
cessório, que emmoldura typos demasiado vulgares e tran-
sitorios» 58.

Segundo o autor d’A Geração Nova, «o realismo não com-
prehende que a verdade artistica não é uma cópia, e ignora
completamente as leis da perspectiva e os phenomenos da
optica»; por isso, segundo Bruno, baseando-se num processo de
«rigorosa observação», «os personagens d’um romance, elles são,
sim, estudados completamente, por egual, porem cada um na
posição respectiva; sem idealisação, é certo, na maxima verdade
do natural, mas no seu plano» 59.

Deste modo, Bruno considera que, para o naturalismo, «os
typos d’uma novella devem ser apanhados no seu contorno, na
parecença do modelo, com uma certeza mathematica dos effeitos
da luz, rigorosamente cumpridas as leis da perspectiva, em toda
a perfeição do reproduzido, enfim» 60, já que, «só reproduzindo

bem longe do criterio dos romanticos. Catholicos ou racionalistas, por
igual estes homens se refugiam na ideia suprema d’um Deus pessoal,
como a necessidade da justiça; e a immortalidade da alma é-lhes a sancção
da esperança. Desde já, antes de que, n’uma outra vida melhor, uma fiel,
impiedosa balança afira da virtude de cada um, elles exercitam as funcções
de juiz e as de accusador ou de panegyrista, não se cansando de conferir
premios, de sentencear punições. Geralmente, afóra Hugo, a sua analyse
psychologica é curta; porque de conjuncto consideram os caracteres, não
os apreciam nas fatalidades que os embatem» (cf. ibidem, 281).

57 Cf. ibidem, 222.
58 Cf. ibidem, 91-92.
59 Cf. ibidem, 90-91 e 92.
60 Cf. ibidem, 202.
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com verdade a paizagem que copiou, poderá reconhecer na
cópia a scena original» 61.

Em suma, segundo Bruno, o «realismo» «não é mais do que
o sentimento da verdade transportado para as artes e para a
litteratura» 62.

Denunciando uma concepção estética de indexação da arte
à verdade da realidade, Sampaio (Bruno) questiona decidi-
damente o «realismo», por não considerar razoável que, depois
de estarmos «afeitos a que se nos adoce a bocca do que de
grande e belo ennobrece a natureza», por «amor do verdadeiro»,
se «arremesse com enfado» «a um trabalho litterario, que nos
apresente um dos lados da realidade, seja elle o mais commum,
o mais revoltante ou o mais asquerosoe» 63.

De resto, já anteriormente, ao equacionar as duas pers-
pectivas fundamentais do conto fantástico, a de Hoffmann e a
de Edgar Poe, Bruno havia manifestado a sua preferência pela
de Edgar Poe, por ela partir do «irregular filão subjacente do
entendimento mesmo», enquanto que a do alemão extraía «o
effeito da simples superficie da visualidade», sendo que, com
esta opção, Bruno já indicia a sua preferência pela quimera em
detrimento da realidade 64.

E, por isso, agora, «quando a fé em symbolos, que já nada
representam ao espirito, só morosamente se substitue por pro-
lificas verdades» 65, e quando a estética literária se havia redu-
zido à representação da realidade 66, Bruno não tem qualquer
rebuço em afirmar que «no extrinseco prosaismo do nosso
tempo [...], esta arte, que procura relacionar-se com o mundo
vivo, filiando-se n’elle, presbyta, necessita d’oculos para vêr o
grande» 67.

61 Cf. ibidem, 91.
62 Cf. ibidem, 203.
63 Cf. ibidem.
64 Cf. ibidem, 97.
65 Cf. ibidem, 102.
66 Cf. ibidem, 291.
67 Cf. ibidem, 291-292.
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Por conseguinte, ao apostar com determinação na análise
desconstrutiva dos fundamentos do «naturalismo», e ao in-
terrogar-se sobre a «causa organica» da «nova arte» do romance
naturalista, Sampaio (Bruno) não poderá deixar de afirmar com
intencionalidade que «o motivo que se procura vem de mais
alto» 68.

Ou seja, no entender de Bruno, as causas devem buscar-se
essencialmente no estado de dúvida que o século XIX introduziu
na sociedade, no «desastre apparente da Revolução franceza»,
no «methodo realista» de Karl Marx e, finalmente, na «des-
coberta da lei dos tres estados» e na «religião da humanidade»
de Augusto Comte 69.

No entanto, Bruno também pensa que, entre os diversos
factores explicativos do «naturalismo», há que dar um particular
realce à influência da Revolução Francesa, pois, «pela grande
crise da Revolução destruido finalmente nos factos e, o que mais

68 Cf. ibidem, 291.
69 Cf. ibidem, 292-295. Buscando as causas do aparecimento da estética

naturalista, Sampaio (Bruno) afirma: «Este seculo [XIX], de começo tam
significativo, de marcha tam regular, de effeitos tam fecundos [...], en-
velhecendo, pôs-se a duvidar. O negativismo da philosophia do século XVIII

produziu nas almas um desiquilibrio; o ponto d’apoio do mundo interior
faltou e um nucleo de nova ossificação demorou-se em apparecer. Pelas
implacaveis analyses continuadas, extrahiu-se o corollario funesto de que
uma intrinseca fatalidade governa o cosmos, desde o atomo até ao homem
[...]. Conjunctamente, os problemas religiosos, politicos, civis, economicos,
dia a dia, revestiam um caracter agudo; o desastre apparente da Revolução
franceza fez desconfiar das vastas generalisações que se typificaram na
declaração dos direitos; e, quando a formidavel contenda do salariato
chegou á sua phase critica, ella foi estudada pelos meios suspeitosos
d’aquelle processo que Karl Marx chama o seu methodo realista. En-
tendeu-se que os momentos anteriores do movimento economico eram
necessarios, tornando-se a degradação das classes laboriosas provi-
soriamente justa, porque só por ella se poderia moldar o trabalho de geito
a comprehender uma mais alta reorganisação [...]. // No seu perimetro, o
ponto-de-vista de Saint-Simon parece-nos incontestavel; e o genio de
Augusto Comte completou esta ideia organica pela descoberta da lei dos
tres estados, que, ainda que incompleta, resume os traços essenciaes da
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é, nas consciencias o hieratismo aristocratico e catholico, a
litteratura perdeu, de todo, a razão do seu symbolismo, porque
uma sociedade nova entrou na vida, occupou os primeiros
logares, destacou em evidencia» 70.

Curiosamente, Sampaio (Bruno) excepciona Eça de Queiroz
do juízo particularmente crítico do «naturalismo», porque Bruno
entende que a arte do romance do «eminente artista» não con-
sistia numa mera reprodução da realidade; para Bruno, ela
estava para além do naturalismo positivista.

E Bruno eleva a tal ponto a sua consideração pela estética
literária de Eça de Queiroz que se assume como indigno e/
como incapaz de falar do seu estilo e do seu romance.

É que Bruno considera-se possuidor tão-somente de uma
«desbotada prosa d’um simples raciocinador, seccamente não
sabendo fazer cantar no bico da sua penna pesada as sympho-
nias da côr» 71.

Mas, para o autor do Porto, mesmo «baçamente, mesqui-
nhamente, desengonçadamente», urge que «se diga das opu-
lencias suggestivas, das delicadezas exquisitas do estylo do
snr. Eça de Queiroz» 72.

Analisando a elevação artística do estilo e do romance de
Eça, o nosso crítico pergunta: «O que torna, pois, extraordinaria
em litteratura portugueza a prosa do snr. Eça de Queiroz? Por
certo que não a pureza do seu dizer, que é incorrecto; nem o

evolução humana através da historia. // Sem duvida que nos achamos ao
presente em plena phase critica; tal é o senso da descoordenação moral
que succede ao derruir religioso. Augusto Comte tentou, constituindo a
religião da humanidade, resolver esta crise, poisque a sciencia é para o
homem o inicio da sabedoria, quer dizer do conhecimento da conducta.
A synthese fôra, porém, prematura; na sua realisação, o atavismo catholico
desorientou o cerebro do pensador; mas ninguem, como o philosopho
francez, percebeu, definiu e apontou a marcha de resolução ao problema
pendente» (cf. ibidem, 292-295).

70 Cf. ibidem, 255.
71 Cf. ibidem, 189.
72 Cf. ibidem.
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colorido extrinseco das imagens, apagadas por vezes; nem o
talento dramatico do auctor, magnifico mas commum; nem as
descripções, frouxas d’onde a onde; nem a sciencia do voca-
bulario, curto e ainda diminuido pelo desdem de locuções,
ridiculas pelo automatismo. O seu effeito sobre nós consiste em
que o escriptor não enquadra no papel o que ouviu dizer. Não
é um academico que desenha de cór, é um ingenuo que falla de
si, que se trae, porque se impressionou. Se esse estylo vivesse
da só excentricidade dos apophtegmas acintosamente bizarros
[...]; se elle tivesse unicamente a preguiça d’um bohemio [...]; se
elle não revelasse mais do que um desgostoso com os homens
e comsigo mesmo, do que um enfastiado orgulhoso, que a glória
faz rir, esse estylo seria o ultimo echo d’um byronismo que o
caracter retempera e que a bienséance impede que se dê en-
phaticos ares mal educados. Mas, não. N’esta letra redonda,
uma alma abre-se, escancara-se uma consciencia [...]. Eis ahi, diz-
-se, um espirito que desce na intuscepção até ás arteriolas mais
tenues, definindo o indefinivel, prendendo o incoercivel, com o
dote de conceder expansão verbal ao que cada um tem em si,
cerradamente mudo. E não é esta uma louvaminha ôca; logo se
demonstra n’essas stereotypações de instantes psychicos, ou
recortados, como quando o escriptor fala da melancolia das
multidões desconhecidas, ou esvaecentes, se se refere aos que, por
imaginativos, se consomem, rondando e almejando em torno de
paraisos ficticios nascidos da propria alma desejosa como nuvens da
evaporação d’um lago.» 73

E, acerca da expressão queiroziana da natureza, Bruno
afirma: «Na sua explicação da natureza, como o fundo n’elle é
d’um idealista e d’um contemplativo, a sua alma aspira sempre
a repousar do aspero estudo da Realidade humana, partindo para os
campos do Sonho, vaguear por essas azuladas collinas romanticas onde
se ergue a torre abandonada do Sobrenatural, e musgos verdes reco-
brem as ruinas do Idealismo, a fazer phantasia.» 74

73 Cf. ibidem, 195-196.
74 Cf. ibidem, 191.
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Em suma, para Sampaio (Bruno), Eça «possue o dom
ultimo dos espiritos analyticos por excellencia, que consiste em,
n’um parallelismo mathematico, deduzir na unidade do caracter,
na sua homogeneidade definidora, mas na diversidade do
episodio, pelos documentos recolhidos uma marcha ulterior
igual, faculdade extrema a que se chama vagamente a intuição
do artista», de tal maneira que, «enquanto se fallar a lingua
portugueza e memoria haja do hodierno sentir, da nossa vida,
dos nossos habitos, a todo o que quiser adquirir uma ideia do
modo intimo d’esta sociedade, os volumes do romancista serão
indispensaveis» 75.

Por conseguinte, no entender de Bruno, Eça está para além
do «naturalismo» que rotulara de esteticamente incompleto, e,
nessa medida, mais do que considerar o «eminente artista»
como o expoente máximo do «naturalismo», ele prefere reputá-
-lo precursor e expressão de uma concepção estética, que, vindo
a atingir a sua plenitude posteriormente, já tem nele uma afir-
mação assinalável. E, por isso, não surpreenderá que Sampaio
(Bruno), ao rematar a análise do estilo e do romance de Eça de
Queiroz, não tenha encontrado uma forma mais apropriada para
o fazer do que remetê-lo para o mundo dos génios:

Assim, é, para lá da technica, inimitavel este estylo,
na sua trama essencial, por ser a resolução d’uma pes-
soalidade. O problema não é litterario, é biológico. 76

O naturalismo e a verdadeira realidade

Questionando embora a estética naturalista, Sampaio
(Bruno) não a rejeitará, no entanto, completamente. É que, para
ele, o «naturalismo» não serve, mas tão-só porque é uma con-
cepção estética incompleta.

75 Cf. ibidem, 181-182.
76 Cf. ibidem, 196.
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A que se deve a originalidade desta posição? Precisamente
ao facto de, no seu entender, a estética, como de resto todo o
Conhecimento, nunca poder abdicar da realidade.

Na sequência deste pressuposto gnoseológico, apesar de
considerar que o «naturalismo» possui a «vantagem incon-
testável» de «penetrar rasgadamente na verdade», «coisa de que
o perjuro romantismo logo se arreceou» 77, o crítico e metafísico
do Porto não deixará de acrescentar à luz da metafísica de Hegel
que o «naturalismo» não satisfaz as exigências da expressão
estética, porque o «naturalismo» faz residir a verdade estética
na verdade natural, enquanto «a verdade estética é mais do que
a verdade natural», mais do que a verdade singular e individual:

Porque a verdade esthetica é mais do que a verdade
natural, visto como precisa de o perecer (?); e a verosi-
milhança litteraria reside no caracter generico da ideação
realisada. Porque, ao abrigo da diversidade dos costumes
e das épocas, é tanto mais duravel a creação artistica
quanto ella contem o maior numero de linhas communs
a toda a humanidade, que, independentemente do tempo
e do espaço, possam offerecer um interesse vasto. 78

Residindo, portanto, a verdade estética «no caracter gene-
rico da ideação realisada», Sampaio (Bruno) entende em con-
sequência que então a expressão artística do romance se dará
essencialmente no «momento em que o espirito do escritor
manifesta o seu maior ou menor poder de generalisação, to-
mando de entre os typos reaes os menos transitorios, porquanto
uma obra, limitada a definir o eventual e o ephemero, desbota
com o momento do tempo e do espaço que fixou, emquanto que
aquella que prendeu a natureza humana pelo que de persistente
há nas suas variabilidades emancipa-se d’um relativismo que
breve a deixa de cortejar» 79.

77 Cf. ibidem, 351.
78 Cf. ibidem, 316.
79 Cf. ibidem, 205.
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Por conseguinte, o autor defende que «o antinomico pro-
cesso enumerativo não póde substituir» o «caracter generico da
ideação realisada», e isto, «não só porque os elementos são
tantos que não é possível seguil-os a todos, mas mesmo porque
dois ou tres seculos volvidos na historia do homem alteraram
de tal maneira as coisas que as minucias não se entendem,
repousam para as explanações e commentos dos beneditinos. Eis
um dos grandes defeitos da arte naturalista, o da precoce ca-
chexia» 80.

Reportando-se, além disso, às «tres classicas condições
necessarias e sufficientes para o final conceito d’um romance»,
referidas respectivamente ao «bello philosophico (estudo de
caracteres), ao bello plastico (factura artistica, o que se chama
estyilo) e ao bello moral (intenção doutrinaria)» 81, Sampaio
(Bruno) insiste ainda no questionamento da arte «realista» por
ela, preocupada em assegurar a representação da verdade
integral, se reduzir praticamente à «minudencia enumerativa do
accessorio»:

Enganados estão, portanto [...], os que tomam a
minudencia enumerativa do accessorio pelo scopo da arte
realista, pois que um relatorio não estampa subjectiva-

80 Cf. ibidem, 315. Comparando o processo enumerativo e o processo
genérico de ideação da realidade, Sampaio (Bruno) afirma: «Os artistas
contemporaneos são mysanthropos; e o seu conhecimento das minucias
réles, dos vis motivos leva-os a não perceber as grandes linhas geraes,
syntomaticas d’uma época. Sommar detalhes exactos não é attingir a
synthese explicativa, porque, se na somma faltou algum elemento, póde
occorrer que seja esse precisamente o que dê a caracteristica generica [...].
O amontoamento de observações particularistas, agora sobre os caminhos
de ferro, logo sobre as grèves, aqui sobre o mundanismo, além sobre as
devassidões, não consegue senão empastar tudo, porque as gerações
vindoiras não podem naturalmente occupar-se mais do que da com-
prehensão de conjuncto sobre as phases historicas precedentes» (cf. ibidem,
313-314). E acrescenta: «um livro, como os Miseráveis, é um documento
critico valiosissimo, por ser synthetico, atando um feixe de traços essen-
ciaes» (cf. ibidem, 314).

81 Cf. ibidem, 202.
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mente o exterior. Illudem-se os que julgam que repre-
sentar tão só os nossos vicios, as nossas paixões, as nossas
miserias, monopolisada a téla por perversos e imbecis, é
attingir a absoluta verdade. 82

Com efeito, como contrapartida, o crítico-filósofo sustenta
que, só interpretando-se a realidade em termos antitéticos, se
conseguirá compreendê-la, obtendo-se também a «vista de
conjuncto» e a «absoluta verdade»:

Aquelle, porém, que interpretar o universo no seu
todo antithetico, onde uma affirmação se não com-
prehende sem a sua negação, onde o finito se oppõe ao
infinito, o relativo ao necessario, o limitado no tempo ao
eterno, fruirá, não do detalhe, mas da vista de conjunto. 83

É que, para o autor, é «o antagonismo do mal e do bem, o
contraste do bello e do feio, dos vicios e das virtudes o que
constitue a verdade e o interesse dramatico» 84, de tal sorte que,
segundo o seu entendimento, a verdade no «seu eterno anta-
gonismo», isto é, na sua bondade e na sua maldade, na sua
beleza e na sua fealdade, não pode deixar de ser assumida e
estar presente na expressão artística:

Aquelle, pois, que emprehender pintar a vida nos
seus livros, se é equitativo, se é habil, pintal-a-há tal qual
ella é, com o seu eterno antagonismo; e é só por isso que
interessará, porque é só por isso que será verdadeiro. 85

Enfrentando, por isso, de forma directa, o pressuposto
positivista do «naturalismo», Bruno contesta-lhe então logica-
mente a pretensão de fazer do «elemento cognitivo» 86 e da

82 Cf. ibidem, 203.
83 Cf. ibidem.
84 Cf. ibidem, 204.
85 Cf. ibidem.
86 Cf. ibidem, 316.
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«concorrência cognitiva» 87 o fundamento e a essência do ro-
mance e da arte em geral, pois, na sua concepção estética, a
expressão artística jamais poderá consistir num «seco relatorio»,
num «estudo», num «documento scientifico», numa acção de
propaganda política 88, mas, ao contrário, ele sustenta que toda
a «especulação mental», incluída a «moderna novella», «ha de
julgar-se pelo que é e pelo que representa»:

Diffusamente, traçamos o conceito geral em que a
modalidade recente da novella deve ser integrada. Uma
especulação mental há de julgar-se pelo que é e pelo que
representa. Ora, o novo romance é no mundo moder-
no uma concorrencia cognitiva; representa uma crise
moral. 89

Na sequência destes pressupostos, Sampaio (Bruno) con-
trapropõe que, aceitar o desafio do conhecimento da verdade
«integral» e «absoluta», terá que implicar necessariamente a
opção pela intuição em detrimento da demonstração, e pelo
símbolo em substituição da fórmula, porquanto, na sua opinião,
«nenhuma investigação humana é integral», já que, «no fundo
do conhecido, resta sempre uma parcella do incognoscivel, de
que a arte se apossa novamente, para conjecturar, rondando-lhe
á volta em hymnos ou em imprecações» 90.

87 Cf. ibidem, 311.
88 Cf. ibidem, 318-319. Sampaio (Bruno) contesta Teófilo Braga por ele

pretender transformar a literatura numa tarefa de propaganda política:
«Não concordamos com o snr. Theofilo Braga, quando impõe á inde-
pendencia artistica condições que ella não póde soffrer. ‘A arte e a litte-
ratura, escreve, hão-de atacar as instituições caducas e anachronicas, e
fortificar os phenomenos staticos da sociedade orientando-os n’um sentido
consciente. Antes de atacar a familia, ou o casamento, ou o pudor, ou o
dever, ou o trabalho, ou a fatalidade organica, há a demolir o clericalismo,
o monarchismo, o militarismo, o argentarismo, e mil outras tradições
estereis que embaraçam a legitima actividade humana’» (cf. ibidem, 325-
-326).

89 Cf. ibidem, 311.
90 Cf. ibidem, 354.



247

Desmascarando, portanto, o analismo e/ou o positivismo
da arte «naturalista» em nome da «idealidade da esperança»
pretensamente requerida para a arte 91, o crítico-filósofo recusa
a redução da estética ao singular, ao individual, à objectividade,
à cópia ou à reprodução das coisas. E isto, porque as elaborações
artísticas resultantes da mera reprodução do objecto ou da mera
assunção do singular, fugindo à forma do geral, não resistem ao
tempo, como não apreendem o profundo das coisas.

Em suma, socorrendo-se dos pressupostos da antropologia,
Sampaio (Bruno) sustenta que a idealidade tem de estar im-
plicada na concepção da estética, e isto pelo facto indesmentível
de o espírito humano, para além de viver da realidade, também
carecer da idealidade, como de seu alimento indispensável:

O espirito não vive só de realidade, mas de idea-
lidade se alimenta tambem, conforme o attestam as re-
voluções, processo temerario por que um povo salta
abruptamente de uma ordem conhecida, para se arriscar
a dentro do sonho de doutrinas, sympathicas no seu
abstracto. 92

Mas, se «o espirito não vive só de realidade, mas de idea-
lidade se alimenta tambem», então, conclui o autor, toda a
estética terá que consistir numa combinação da «realidade» e da
«idealidade», numa «liga do ideal com o real, do sentimento
moral e da vida»:

Se tal se der, no cadinho esthetico, prenhe de mara-
vilhas, imprevisiveis na sua grandiosidade, tem de ferver
a liga do ideal com o real, do sentimento moral e da
vida. 93

Em suma, atentas as considerações de Bruno sobre a esté-
tica «naturalista», talvez se possa dizer que a sua posição con-

91 Cf. ibidem, 353.
92 Cf. ibidem.
93 Cf. ibidem, 331-332.



248

duz a que se conclua que a geração do «naturalismo» não possa
reivindicar-se de mais do que da qualidade de precursora da
verdadeira expressão artística 94, e isto, quer porque a retina do
artista, «conforme o seu temperamento seja vehemente ou
apathico», sempre se há-de «molhar de azul» ou «tingir de
negro», quer porque o artista, «por mais que o tente», «a exac-
tidão não é seu dominio; elle fluctua sempre entre a satyra e a
epopeia» 95.

A concepção da estética em Sampaio (Bruno)

De acordo com a sua perspectiva da realidade, Sampaio
(Bruno) não só defende com determinação a ligação da estética
à «realidade», como demonstra uma posição de certa identi-
ficação com a arte «naturalista». Porém, indo mais longe e não
se ficando tão-só pela afirmação do carácter «real» da arte ou
da estética, Bruno apontará para uma concepção da estética ou
da arte de pressuposto essencialmente «real» e «ideal». Ou seja,
Bruno considera que o critério «naturalista» deve ser comple-
tado com o «juizo esthetico»:

O que n’este instante podemos assegurar é o se-
guinte: Primeiro, que, pelo conhecimento da verdade,
titubeantemente, a arte naturalista tem ainda futuro,
porque tudo nos faz crêr que o feitio cognitivo da época,
longe de se obliterar, se desdobrará. Segundo, que ao
criterio naturalista cumpre completar-se, porque tudo nos
admoesta igualmente de que o juízo esthetico não desap-
parecerá dos cérebros. 96

Em suma, longe de recusar completamente o «naturalis-
mo», Bruno, bem ao contrário, sustenta que a evolução estético-

94 Cf. ibidem, 357.
95 Cf. ibidem, 311.
96 Cf. ibidem, 325.
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-literária tem que se dar num sentido que, não absolutizando a
realidade da natureza, da sociedade e da positividade, seja
capaz de a integrar, ainda que de forma subordinada à idea-
lidade.

Ou seja, sustentando que a arte se deve guiar ultimamente
pelo juízo estético, o crítico-filósofo, aplicando tal perspectiva à
expressão artística do romance, não deixará de afirmar que «o
romance tem, portanto, de continuar a ser romance» e que «a
sua critica final deve ultimar-se, como em todas as obras d’arte,
n’uma questão de gosto» 97.

Por sua vez, em ordem à definição do «gosto», Bruno terá
o cuidado de acrescentar que o critério aferidor do «gosto» «não
póde reportar-se senão á categoria do bello», porém, de um
«bello» cujo conceito deverá ser «tam vago como o gosto é di-
versificado» 98.

Finalmente, e sobretudo, Sampaio (Bruno) considerará que,
para artistas e críticos, se põem sobretudo dois tipos de pro-
blema: por um lado, o problema do «bello em si» («ponto abs-
tracto do bello») 99; por outro lado, o problema da existência de
um critério objectivo e universal para «definir, porém, o que seja
o bello na arte» 100.

E, assim sendo, Bruno reconduz-nos do problema da
análise crítica do «naturalismo» em Portugal e em geral, para o
problema da concepção da estética ou da filosofia da arte.

A necessidade de um critério estético

Segundo o crítico-filósofo, «artistas e doutrinarios» estão
confrontados com o mesmo problema acerca do critério estético,
qual o de todos, «por egual», «sentirem a necessidade de que

97 Cf. ibidem, 320.
98 Cf. ibidem, 321.
99 Cf. ibidem, 323.
100 Cf. ibidem.
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se encontre um diapasão para a individualidade das ideacções»,
de forma que «uma auctoridade, incontestadamente suprema,
lhes diga se tal ou tal corrente litteraria vai desaguar ao mar
largo ou se tristemente se perde no trajecto do sólo poroso» 101.

E Bruno configura reforçar tanto mais esta tese quanto
constata que a «escola realista» havia capitulado no «meticuloso
aproveitamento das situações escabrosas» precisamente por
causa de não dispor de «um criterio commum» 102.

Por isso, segundo o crítico-filósofo do Porto, para artistas
e para críticos, «força se torna tudo aferir por um lemma su-
perior em que a variedade se compendie, permittindo a classi-
ficação, impossivel desde que o catalogamento se haja de ulti-
mar sob a unica sancção de preceitos compositivos» 103.

Mas é igualmente convicção de Bruno que «a esponta-
neidade do genio dá com a contrariedade» de qualquer diapasão
que consista numa mera «revertencia para o glorioso passado,
rico d’um ensinamento fecundo», mas que é incapaz de corres-
ponder ao juízo estético actual, de forma que Bruno pensa que
o critério estético jamais poderá consistir numa mera «revi-
vescencia artistica» ou num processo de «exclusivista imitação»,
que levasse à repetição da Renascença ou à recuperação da
teoria da estética de Aristóteles 104.

Para o filósofo do Porto, é claro que tudo havia mudado:
as «ideias geraes», os «sentimentos», a «religião», a «econo-
mia» 105. E, por isso, para ele, a necessidade da existência de um
critério estético, comum e universal, que servisse a artistas e a
críticos de diapasão no âmbito da concepção do belo e no da
«apreciação de uma obra de arte», correspondia algo de inques-
tionável.

Em suma, atentas as razões mencionadas, para Bruno,
faltava, portanto, entre nós, ainda no seu tempo, uma concepção

101 Cf. ibidem, 234.
102 Cf. ibidem, 230.
103 Cf. ibidem, 229.
104 Cf. ibidem, 235-236.
105 Cf. ibidem, 235.
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moderna da arte, a descoberta de «uma ideia geral, de que a
apreciação de momento fosse um simples corollario, cuja exac-
tidão logica a todos seria licito comprovar» 106.

Seria o seu papel e a sua missão com A Geração Nova.

As referências da concepção estética de Bruno:
Kant, Hegel e gnose

Efectivamente será para Kant e para Hegel que Sampaio
(Bruno) remete o referencial do «processo de marcha» da
elaboração de um critério objectivo e científico do juízo estético,
reconhecendo a estes dois filósofos o mérito de nos haverem
legado os princípios perenes da filosofia da arte:

Geralmente, o processo de marcha é este. Deu-o
Kant, na esteira de Platão; e todos, quer repudiem o
temeroso analysta, como Hegel, quer o enalteçam, como
Schopenhauer, caminham d’um modo similar. 107

Tendo em particular atenção as perspectivas da concepção
estética de Kant e de Hegel 108, nem por isso Sampaio (Bruno)
deixa de demonstrar um posicionamento crítico em relação ao
pensamento dos dois grandes teóricos da estética. Deste modo,
e não obstante a importante consonância que revela em relação
a alguns aspectos fundamentais do pensamento de Kant e de
Hegel, o autor do Porto legar-nos-á uma concepção de teor
próprio e original.

Essencialmente, o metafísico portuense considerará que
para Kant o juízo do gosto não consiste num juízo lógico, mas
sim um juízo estético, por ele o conceber como um princípio
puramente subjectivo, em virtude do qual o juízo estético não

106 Cf. ibidem, 155.
107 Cf. ibidem, 224.
108 Cf. ibidem, 237-255.
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pode constituir, nem um juízo do conhecimento, nem uma
finalidade moral, mas tão-somente um gozo estético:

O juizo de gosto não é, para elle, um juizo de conhe-
cimento; não é por consequencia logico, mas esthetico,
pois que o principio que o determina é puramente subjec-
tivo. 109

Consistindo, portanto, a arte num juízo estético e não num
juízo lógico, não há em consequência nenhuma regra de gosto
objectiva, e isto, porque o juízo estético, contrariamente ao
lógico-conceptual, não se reporta, nem do objecto, nem do
conceito, mas tão-somente da intuição e do sentimento do
sujeito.

É que, para o filósofo de Koenigsberg, o que constitui e
determina o fundamento do juízo estético, é o sentimento do
sujeito, e não o conceito do objecto, do que resulta que o belo
possa ser para ele «o que é conhecido sem conceito, como
objecto de um comprazimento necessário» 110.

Esta concepção intrinsecamente subjectiva da estética, que
Kant fundamenta e desenvolve dominantemente à luz da sua

109 Cf. ibidem, 239; cf. Kant, Crítica do Juízo, 1, 4, in I. Kant, Crítica da
Faculdade do Juízo (introd. de António Marques, trad. e notas de António
Marques e Valério Rohden), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1990, 89: «Para distinguir se algo é belo ou não, referimos a representação,
não pelo entendimento ao objecto com vista ao conhecimento, mas pela
faculdade da imaginação (talvez ligada ao entendimento) ao sujeito e ao
seu sentimento de prazer ou desprazer. O juízo de gosto não é, pois,
nenhum juízo de conhecimento, por conseguinte não é lógico e sim esté-
tico, pelo qual se entende aquilo cujo fundamento de determinação não
pode ser senão subjectivo.»

110 Kant, Crítica do Juízo, 17, 53; 22, 68, in ibidem, 122-123; 132. Esta-
belecendo a distinção de juízo estético e de juízo lógico, diz Kant: «O juízo
de gosto distingue-se do juízo lógico no facto de que o último subsume
uma representação em conceitos do objecto, enquanto o primeiro não
subsume absolutamente num conceito, porque de contrário a necessária
aprovação universal poderia ser imposta através de provas» (ibidem, 35;
145, in ibidem, 188).
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noção de ideia esthetica e de ideia racional, é vista por Sampaio
(Bruno) como o problema nuclear do pensamento estético kan-
tiano, sendo nele que o nosso autor se fundamenta praticamente
para se demarcar do filósofo alemão quanto à sua concepção do
juízo estético 111.

Sobretudo por razões de pressuposto gnosiológico, o
filósofo portuense classifica de «engenhosa» e de incompleta a
ideia de Kant, afirmando de forma categórica que a ideia
estética, sob pena de ter de ser considerada ininteligível, não
pode deixar de se reportar de um conceito, como a ideia racional
não pode deixar de se reportar adequadamente da repre-
sentação, do objecto, da intuição 112.

Em suma, vindo a sustentar que a arte deve corresponder
a um processo susceptível de englobar o sentimento e a razão,
a intuição e o conceito, a realidade e a idealidade, Sampaio
(Bruno) recusa a concepção kantiana, por ela corresponder a
uma mera representação da imaginação, a um processo pura-
mente subjectivo, em que tudo se consubstancia em «buscar no
cérebro humano a espontânea génese das produções que dizem
respeito à categoria estudada» e em «abandonar toda a espe-
rança de um critério de apreciação», porque na concepção kan-
tiana «cada um apreciará a obra de arte consoante a sua edu-
cação, o seu temperamento, a sua prática profissional» 113.

111 Cf. Bruno, A Geração Nova, 239. Sampaio (Bruno) tem em conta
neste contexto as próprias palavras de Kant sobre as noções de ideia estética
e de ideia racional: «Ora, eu afirmo que este princípio não é nada mais que
a faculdade da apresentação de ideias estéticas; por uma ideia estética
entendo porém aquela representação da faculdade da imaginação que dá
muito que pensar, sem que contudo qualquer pensamento determinado,
isto é, conceito, possa ser-lhe adequado, representação que consequen-
temente nenhuma linguagem alcança inteiramente nem pode tornar com-
preensível. — Vê-se facilmente que ela é a contrapartida <Pendant> de um
ideia da razão, que inversamente é um conceito ao qual nenhuma intuição
(representação da faculdade da imaginação) pode ser adequada» (Kant,
Crítica do Juízo, 49, 193, in ibidem, 219).

112 Cf. Bruno, A Geração Nova, 238-244.
113 Cf. ibidem, 231-248.
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Pondo a tónica no sentimento e na imaginação, Sampaio
(Bruno) questionará a concepção kantiana, e, ainda que sem a
recusar completamente, interessar-se-á também pela perspectiva
de Hegel. Analisando-a detalhadamente, virá a demonstrar uma
maior afinidade com ela.

Hegel considerara que Kant não havia resolvido o problema
da «conciliação do espírito abstracto [...] com a natureza»; reco-
nhecendo-lhe embora o mérito de ter colocado «como funda-
mento da inteligência, e também da vontade [...] o racional em
si, a liberdade, a consciência que se descobre e se sabe infinita»,
o metafísico alemão afirma que «o reconhecimento de uma
irredutível oposição entre o pensamento subjectivo e a realidade
objectiva, entre o universal abstracto e o particular sensível do
querer» ficou por resolver na estética kantiana, porque, segundo
Hegel, o filósofo de Koenigsberg, em nome do seu pressuposto
gnoseológico, «só podia escolher a concepção da unidade sob a
forma de ideias subjectivas elaboradas pela razão e cuja rea-
lidade seria indemonstrável»; nessa medida, Hegel entende que
a irredutibilidade dessa oposição permaneceu, já que Kant «não
chegou a ultrapassar a oposição entre o subjectivo e o objectivo»,
de sorte que, «quando nos fala da resolução entre os opostos,
conceito e realidade, entre o universal e o singular, entre o inte-
lecto e a sensitividade, quando, em suma, nos fala da ideia, Kant
transforma tal resolução ou conciliação num caso subjectivo, em
vez de a conceber em conformidade com a verdade e o real» 114.

Por isso, Hegel assumirá como sua tarefa «preencher as
lacunas da concepção kantiana da arte», reconduzindo-a à
«missão de representar a verdade pela conciliação dos contrários
que acabámos de enumerar» 115, de forma a que, articulando no
conteúdo estético a realidade e a idealidade, logre fazer consistir
a arte num processo de idealidade objectiva.

Neste quadro de pensamento, Sampaio (Bruno) observará
que a Hegel «dois processos se apresentam, exclusivos e

114 Cf. G. Hegel, Estética (trad. de Álvaro Ribeiro e Orlando Vitorino),
Lisboa, Guimarães Editores, 1993, 38-39.

115 Cf. ibidem, 41.
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opostos: um, empírico e histórico, procura tirar do estudo das
obras-primas da arte as regras da crítica e os princípios do
gosto 116. O outro, racional e a priori 117, remonta imediatamente

116 Cf. Bruno, A Geração Nova, 252. Hegel rejeita que a arte possa
consistir numa hábil cópia ou reprodução dos objectos tal como existem
na natureza, ou seja, numa imitação da natureza, transformando-se desse
modo o «naturalismo puro e simples» no fundamento substancial da arte
(cf. Hegel, Estética, 13-15). No entanto, com isso ele apenas pretende afir-
mar que o natural não deve ser a regra e a lei suprema da representação
artística, isto é, que o «conteúdo como tal, e enquanto conteúdo» da arte,
seja «inteiramente extraído da natureza». Pois, para Hegel, «a natureza,
a realidade, são fontes que a arte não pode dispensar», impondo-se que
a arte vá buscar «ao mundo sensível, ao imediato, aos dados da natureza
ou das situações humanas» a sua «exteriorização numa forma concreta».
Segundo Hegel, a uma obra de arte exige-se «que participe da vida», assim
como «à arte em geral exigimos [exige] que não seja dominada por
abstracções como a lei, o direito, a máxima, que a generalidade que expri-
mia não seja estranha ao coração, ao sentimento, e que a imagem existente
na imaginação tenha uma forma concreta», já que, para ele, o fim último
da obra de arte é «o de revelar a verdade, o de representar, de modo con-
creto e figurado, aquilo que agita a alma humana» (cf. ibidem, 10; 13-16).

117 Cf. Bruno, A Geração Nova, 252. Se Hegel assume a realidade
histórico-empírica como referencial indispensável da metodologia da
estética, ele implica de igual modo na criação artística um processo
racional e conceptual, assumindo nessa medida como ponto de partida a
ideia do belo — «Ao tratar da filosofia da arte, também nós, sem dúvida,
teremos de adoptar como ponto de partida a ideia do belo» (cf. Hegel,
Estética, 36) —, por considerar o belo «como resultante da fusão do racional
e do sensível», como «a verdadeira realidade» (cf. ibidem, 41). Para o
filósofo alemão, como a religião e a filosofia, também a arte «é um modo
de expressão do divino, das necessidades e exigências mais elevadas do
espírito» e, nessa medida, na criação artística o espírito extrai de si mesmo
as obras artísticas que, por sua vez, vão ligar o sensível ao pensamento
puro: «O pensamento penetra nas profundidades de um mundo supra-
-sensível que opõe, como um além, à consciência imediata e à sensação
directa; procura, com inteira liberdade, satisfazer as suas exigências de
conhecimento erguendo-se acima do aquém que a realidade finita repre-
senta. Mas a tal ruptura, operada pelo espírito, segue-se uma conciliação,
também pelo espírito operada. De si mesmo o espírito extrai as obras
artísticas que constituem o primeiro anel intermédio destinado a ligar o
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à idéa do bello, donde deduz regras geraes» 118; por sua vez,
filiando filosoficamente os dois processos, Bruno remata que
«Aristoteles e Platão representam os dois methodos» 119.

Ao mesmo tempo, diagnosticando as virtualidades dos dois
processos, o metafísico portuense afirma que o primeiro não
pode dar «senão uma theoria estreita, incapaz de comprehender
na generalidade», enquanto «o outro, isolando-se nas cumeadas
da metaphysica, mal sabe descer para se applicar ás artes par-
ticulares, apreciando-lhes as obras» 120.

Por isso, como Hegel, Sampaio (Bruno) concluirá que só um
«methodo mixto» 121 será capaz de integrar as dimensões ine-
rentes aos dois processos, a saber, a objectividade e a idealidade:

O methodo verdadeiro consiste na reunião destes
dois processos, na sua conciliação e no seu emprego si-
multâneo. 122

E, referenciando-se ao pensamento hegeliano a partir do
resumo de Bénard, o filósofo do Porto sistematiza o seu con-
teúdo numa síntese que consubstancia duas perspectivas fun-
damentais, uma que respeita ao «conhecimento positivo das
obras d’arte», e outra que consiste na reflexão filosófica do
«bello em si mesmo»:

Bénard resume n’este ponto o pensamento he-
geliano, quando assevera que ao conhecimento positivo
das obras d’ arte, à finura e delicadeza de gosto neces-
sarias para que se avaliem devem juntar-se a reflexão

exterior, o sensível e o perecível ao pensamento puro, a conciliar a natura
e a realidade finita com a liberdade infinita do pensamento compreensivo»
(cf. ibidem, 12-13).

118 Cf. Bruno, A Geração Nova, 252.
119 Cf. ibidem.
120 Cf. ibidem.
121 Cf. ibidem, 253.
122 Cf. ibidem, 252.
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philosophica e a capacidade de apanhar o bello em si
mesmo, comprehendendo-lhe os caracteres e as regras
immutaveis. 123

Por conseguinte, segundo Sampaio (Bruno), Hegel faz
consistir a estética essencialmente num processo de «reflexão
philosophica», racional e apriorístico, capaz de «apanhar o bello
em si mesmo, comprehendendo-lhe os caracteres e as regras
immutaveis»; desprendendo-se do belo na arte, Hegel assume
como objecto primordial da estética o belo em si mesmo e
concebe, portanto, o conteúdo estético como uma noção ideal e
supra-sensível.

Ou seja, consubstanciando na ideia em geral ou no «bello
em si mesmo» a unidade do real e do ideal, da objectividade e
do pensamento, Hegel concebe a beleza como um conteúdo
ontologicamente ideal-real 124.

Por isso, o metafísico do Porto, sobretudo por causa do
entendimento hegeliano da ideia como realidade, denuncia a
concepção estética de Hegel, acusando-o de tomar o «movi-
mento do pensamento, que personifica sob o nome de Ideia,
como o demiurgo da realidade, que o scismadôr não julga mais
do que a forma phenomenal da ideia»:

Hegel desfigurou esta ideia de conjuncto, pois que,
registrando a ondulação da objectividade, tomou o
movimento do pensamento, que personifica sob o nome
de Ideia, como o demiurgo da realidade, que o scismadôr
não julga mais do que a forma phenomenal da ideia. 125

123 Cf. ibidem.
124 Cf. T. Urdanoz, Historia de la Filosofía, Segunda Edición (Reim-

presión), Madrid, BAC, vol. 4, 379-385.
125 Cf. Bruno, A Geração Nova, 254-255. Para Hegel, a verdadeira

realidade e objectividade consiste e reside na ideia, no conceito, no pen-
samento, ou seja, a ideia hegeliana é real e objectiva, de tal maneira que
a «vida empírica e sensitiva» não passa de um «mundo de ilusões»: «Na
vida empírica e sensitiva, chamamos realidade e consideramos como tal
o conjunto dos objectos exteriores e das sensações por eles provocadas.
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Portanto, ainda que partilhando um tanto com o filósofo
alemão da sua perspectiva metafísica e idealista da estética,
Sampaio (Bruno) não deixará de se demarcar também da sua
concepção, sobretudo por causa do défice de objectividade da
ideia, ou seja, Bruno demarca-se de Hegel, porque lhe contesta
que a estética consista essencialmente numa idealidade ob-
jectiva.

Por outro lado, comparando o pensamento estético de
Hegel e de Kant, Bruno declarará que existe uma real pro-
ximidade entre a concepção estética de um e de outro, por-
quanto, «quaesquer que sejam as divergencias entre estes

No entanto, todo este conjunto de objectos e sensações é não um mundo
de verdade, mas um mundo de ilusões. Sabemos como a verdadeira
realidade existe para lá da sensação imediata e dos objectos que aper-
cebemos directamente. Antes, pois, ao mundo exterior do que à aparência
da arte se aplicará o qualificativo de ilusório. Só, com efeito, é verda-
deiramente real o que existe em si e para si, o que constitui a substância
da natureza e do espírito, o que, existindo no espaço e no tempo, não
deixa de, com uma existência verdadeira e real, existir em si e para si. É
a arte que nos abre os horizontes das manifestações destas potências
universais, que no-las torna aparentes e sensíveis» (cf. Hegel, Estética, 11).
Por isso, Hegel considera que «o que tem de servir de base não é o
particular, não são as particularidades, não são os objectos, fenómenos,
etc., particulares: é a ideia. Pela ideia, pelo universal se deve começar em
tudo e, por conseguinte, também no nosso domínio. Iremos, pois, começar
pela ideia do belo», pois, «a nós, aparece-nos em primeiro lugar a ideia
em si e para si, não a ideia derivada, deduzida de objectos particulares»
(cf. ibidem, 7). E, continua, a ideia não se confunde com a «representação
indeterminada e com o ideal abstracto, desprovido de individualidade»,
pois, para «nós, filósofos», «ideia como tal é concreta em si, é uma tota-
lidade de determinações, e só será belo o que contiver uma adequação
directa da ideia à representação objectiva» (cf. ibidem, 37). Assim, continua
o filósofo da estética por antonomásia, «não representa o sensível, para a
arte, a materialidade imediata e independente como, por exemplo, a de
uma planta, de uma pedra, da vida orgânica, mas sim a idealidade que,
aliás, se não confunde com a idealidade absoluta do pensamento [...]; a
matéria sobre a qual a arte se exerce é o sensível espiritualizado ou o
espiritual sensibilizado», pois «o sensível só entra na arte no estado de
idealidade, de sensível abstracto» (cf. ibidem, 30).
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metaphysicos, na definição do que seja o bello na arte e das
condições necessarias para determinar o ideal, vê-se desde já
que o seu feitio é o mesmo» 126.

Segundo o autor do Porto, ambos evidenciam um verda-
deiro «horror da filiação empirica como d’um verdadeiro pec-
cado original» 127, de tal maneira que para ele o pensamento
metafísico de um e de outro acaba por não consistir senão no
«apriorismo d’um princípio d’onde se tira toda a sciencia,
abstracção feita das coisas» 128.

É que, para Bruno, quer na concepção de Kant, quer na de
Hegel, não existe «nada das morosas caminhadas através do
inventario dos factos catalogados», mas, laborando num au-
têntico divórcio da realidade, elas correspondem tão-somente a
«um vôo largo e audacioso no puro ether das abstractas gene-
ralisações» 129.

Uma estética da realidade e da idealidade

Embora as Notas do Exílio (1893) e O Brasil Mental (1898)
venham a representar as expressões definitivas do pensamento

126 Cf. Bruno, A Geração Nova, 252. De facto, no começo da abordagem
da concepção da estética, Bruno havia afirmado que ambos, apesar de
Hegel dizer repudiar Kant, «caminham de modo similar» (cf. ibidem, 237).

127 Cf. ibidem, 253.
128 Cf. ibidem.
129 Cf. ibidem. Explicitando o carácter artificial dos dois filósofos, diz

Sampaio (Bruno): «Pela intuscepção psychologica, arbitrariamente se
exhibem como inilludiveis criterios outros tantos factos da consciencia; a
objectividade terá de decorrer, com um rigor de corollario, das premissas
assignaladas e todo o esforço do pensamento consiste em ligar por arti-
ficiosas combinações a incontestavel evidência exterior com os lemmas
subjectivos que se elevaram á categoria de originarios e finaes, de juizos
raciocinantes, como lhes chama na sua technologia embaraçada Kant [...].
Em Hegel estas illusões do entendimento são muito perigosas, porque
coexistem, no terreno da esthetica, com pontos-de-vista engenhosos e com
reflexões parcellarmente profundissimas» (cf. ibidem, 253).
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de Bruno sobre a estética, nem por isso deixa de ser possível
constatar que Bruno, não se limitando a repetir Kant e Hegel,
já consagra em grande medida n’A Geração Nova as perspectivas
fundamentais e finais do seu pensamento sobre a questão.

Apesar de refutar na concepção de Kant nomeadamente a
rejeição do carácter científico da estética, e na de Hegel fun-
damentalmente a natureza objectiva da ideia, Sampaio (Bruno)
demonstra identificar-se globalmente com a importância que o
pensamento kantiano e hegeliano, conjuntamente assumidos,
reconhecem à imaginação, à realidade, à idealidade, ao «génio»
e ao próprio carácter científico, e, nessa medida, não terá que
surpreender que o autor do Porto venha a conceber, sob o ponto
de vista filosófico-metafísico, a estética como um conteúdo de
essência objectiva, ideal e místico-revelada.

Aliás, a concepção místico-gnóstica da arte desde logo
n’A Geração Nova revestirá tanto maior importância quanto tal
concepção, ao estar já claramente afirmada n’A Geração Nova, nos
coloca perante o facto insofismável de o pensamento místico-
-esotérico de Sampaio (Bruno) ser anterior ao seu exílio 130.

Explicitando o seu pensamento, o metafísico portuense
considera que, se, por um lado, «a esthetica tem, pois, o seu
criterio particular, que é o juizo do gosto» 131, por outro, acres-
centa, «este elemento é o especifico, mas não quer dizer que seja
o unico» 132.

Na concepção do autor do Porto, para além da objecti-
vidade, há na estética, também, e sobretudo, a idealidade,
«poisque a intellectualidade, ascendendo e complicando-se, não
deixa de proceder d’um humus commum», já que «o ideal é
uma flôr cujas raizes mergulham no estrume», já que «o deva-
neio poetico repousa sobre elementos cognitivos, mas não são
elles, por si, que o classificam» 133.

130 Cf. ibidem, 322-325.
131 Cf. ibidem, 323.
132 Cf. ibidem.
133 Cf. ibidem, 301; também in idem, O Brazil Mental, 282.
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Daí que Sampaio (Bruno) considere que, «na apreciação
d’uma obra d’arte, a critica terá dois trabalhos: primeiro, o de
saber se ella não falseia as realidades adquiridas; segundo, o de
mostrar que é bella» 134.

Ou seja, para Sampaio (Bruno), a estética consiste num
conteúdo de objectividade e de idealidade.

Na prática, para Bruno, trata-se de conceber a estética como
a ciência à qual cabe demonstrar que uma obra de arte é bela,
mas, para isso, a ciência da estética também terá que assumir
como objecto o problema do «bello em si mesmo», ou seja,
definir o «que seja o belo na arte».

Por outras palavras, segundo Sampaio (Bruno), a estética,
para afirmar que uma obra de arte é bela, terá que ser capaz de
definir o «bello em si mesmo», sendo que isso, segundo o autor,
ela só o poderá fazer, quando tiver chegado efectivamente o tem-
po da ciência da estética, subsumida, entretanto, como «philoso-
phia» ou «synthese de todas estas sciencias de composição» 135.

Porém, se, para Sampaio Bruno, o «problema do bello na
arte» é um «problema concreto e, como tal, a nosso alcance,
visto ser um relativismo», já a questão do «bello em si mesmo»,
isto é, o «ponto abstracto do bello» 136, ou o «generico criterio
do bello» 137, essa reveste-se de uma complexidade inteiramente
diversa, por se estar em presença de «insoluvel questão d’ori-
gem»:

Definir, porém, o que seja o bello na arte foi o esco-
lho de Hegel e será o de todos os que o tentem. Mostra

134 Cf. idem, A Geração Nova, 301. Aplicando a sua visão da estética
ao «naturalismo», Sampaio (Bruno) comenta: «Por isso, as revindicações
do naturalismo, pelo que toca á sinceridade das ideações artisticas, são
necessarias. Resta saber se são sufficientes» (cf. ibidem, 323).

135 Cf. ibidem, 322. Aplicando a sua visão da estética ao naturalismo,
Sampaio Bruno comenta: «Por isso, as reivindicações do naturalismo, pelo
que toca à sinceridade das ideações artísticas, são necessárias. Resta saber
se são suficientes» (cf. ibidem, 301).

136 Cf. ibidem, 323.
137 Cf. ibidem, 322.
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isto impossibilidade radical em o fazer? Não, porque só
o ponto abstracto do bello é que é insoluvel questão
d’origem; o problema do bello na arte é um problema
concreto e, como tal, a nosso alcance, visto ser um relati-
vismo. 138

Por conseguinte, enquanto que o «problema do bello na
arte» é assumido pelo místico metafísico do Porto como uma
questão historicamente resolúvel, a explicação do «bello em si
mesmo», o «ponto abstracto do bello» ou beleza ontológica, a
essa ele remete-a para o domínio da revelação mística (se-
gundo a concepção gnóstico-esotérica), acrescentando entre-
tanto que tal aquisição permanecerá, no entanto, em aberto,
porque «o caso está em que a marcha historica não nos aucto-
risa ainda a constituir a esthetica, fechando-a como corpo dou-
trinal» 139.

Segundo Bruno, a presente incapacidade de se equacionar
a estética na dupla acepção referenciada, sobretudo no tocante
às implicações do conhecimento do «bello em si mesmo», deve
mesmo ser considerada como normal, pois, no seu entender, não
seria de pretender conhecer «uma das sciencias componentes da
sociologia, ardua aspiração do seculo», quando, «desde a bio-
logia até á mathematica, as sciencias se encontram incom-
pletas» 140.

Mas, porque profundamente convencido de que esse
conhecimento, não obstante tudo, há-de vir a ser historicamente
uma realidade, o místico metafísico do Porto não se coíbe de
afirmar que tal conhecimento só se dará entretanto, quando a
«philosophia», essa «doutrina cuja necessidade se evidencia»,
«não se reduzir a uma philosophia particularista de cada arte,
onde regras de composição se tomam á conta de lemmas

138 Cf. ibidem, 323.
139 Cf. ibidem.
140 Cf. ibidem.
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interpretativos», para passar a ser «a synthese de todas estas
sciencias de composição» 141:

A philosophia será a synthese de todas estas scien-
cias de composição. 142

Porém, na sua visão, esse saber metafísico-revelado, que ele
definirá mais tarde como uma «lei universal geral, expressa em
uma decisiva e definitiva formula synthetica», só há-de chegar
«lá para os dias mais confiantes do longinquo porvir» 143, per-
mitindo então «áquelle que, d’impeto, se transportasse a seu
seio, o vêr, ‘como d’uma nascente, desenrolarem-se, por canaes
distinctos e ramificados, a torrente eterna dos acontecimentos e
o mar infinito das coisas’» 144.

Em suma, essa «philosophia» místico-metafísica consistirá
numa «formula synthetica [...] que nós nunca conheceremos», de
conteúdo objectivo e ideal, que nós conheceremos como «estado
definitivo da humana cerebração» 145, em virtude da qual o juízo
estético será iluminado e o «problema do gosto liquidar-se-
-ha» 146.

Todavia, como já foi afirmado, se Sampaio (Bruno) anuncia,
como obra da revelação gnóstica, em A Geração Nova, o en-
tendimento da estética como um conteúdo que deve ser con-
cebido essencialmente como idealidade, ainda que sem deixar
de permanece ligado à realidade, será, no entanto, só nas Notas

141 Cf. ibidem, 323; 322.
142 Cf. ibidem, 300. Sampaio (Bruno) manifesta neste contexto um

entendimento da filosofia segundo o conteúdo gnóstico que há-de vir a
explicitar mais tarde, em termos de «philosophia moderna» (cf. idem,
O Brazil Mental, 269), de «cupula do edificio scientifico» (cf. ibidem, 268),
de «mãe do saber» (cf. ibidem, 267-268), e mesmo no sentido hegeliano de
ciência da estética (cf. Hegel, Estética, 22; 6-13).

143 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, Porto, Livraria Chardron, 1902, 481.
144 Cf. ibidem, 376.
145 Cf. idem, O Brazil Mental, 151.
146 Cf. idem, A Geração Nova, 301.
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do Exílio que ele fundamenta e explicita com clareza a essência
e o acontecer do processo estético, caracterizando então não só
a natureza e a génese da referida idealidade, como também a
sua ligação à objectividade.

Por sua vez, ao carácter científico da estética, a esse,
verdadeiramente, só o fundamentará e explicitará n’O Brazil
Mental.

Convencido da indispensabilidade da distinção entre a
«ideia originaria» da criação artística e o «trabalho compro-
vativo» da sua verificação 147, o místico metafísico do Porto
equaciona então a essência ideal da estética e o problema do
conhecimento do «bello em si mesmo» em termos de um
processo de «idealidade concepcional» 148.

Para Sampaio (Bruno), a estética ou criação artística e
científica consiste essencialmente num processo de «idealidade
concepcional» e ela é propriamente obra e resultado da reve-
lação emanada 149.

Graças à revelação dá-se a «explosão na consciencia» de
«uma ideia que talvez resolva a difficuldade»; porém, essa
«ideia», fruto da graça emanada e do génio 150, apenas acontece
na consciência do artista e do sábio 151, e segundo um processo
que obedece a «tres instantes, bem particularistamente cate-
gorisaveis», a saber, o da «acquisição do problema», o da
«explosão na consciencia» da «ideia originaria», e, finalmente,
o da «ulterior verificação» da «presumpção»:

Para mim, o processo de ideação da descoberta
passa por tres instantes, bem particularistamente cate-
gorisaveis. O primeiro consome-se na acquisição do

147 Cf. idem, Notas do Exílio, Porto, Livraria Internacional de Ernesto
Chardron, 1893, 51.

148 Cf. ibidem, 47.
149 Cf. idem, A Idéa de Deus, 184.
150 Cf. idem, Notas do Exílio, 47; 55.
151 Cf. ibidem, 47-48; 55.
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problema, no seu conhecimento, na sua relacionação com
os elementos connexos, na sua proporcionação com os
lemmas da sciencia geral. O segundo é o da explosão na
consciencia, por isso, genial, d’uma ideia que talvez
resolva a difficuldade. O terceiro é o da ulterior veri-
ficação d’sta presumpção. Ahi vem examinar se os phe-
nomenos conhecidos se comportam dentro da ideia
concebida. 152

Interpretando o teor de cada uma das três fases, Sampaio
(Bruno) afirma que «a primeira e a terceira d’estas phases
mentaeis não exorbitam da mera intellectualidade», enquanto a
«segunda é a região monopolisada pelo genio», graças ao que
o artista ou o sabio, podendo ensinar-nos «como conseguiu pro-
var a verdade da argúcia que engendrara», não poderá, no en-
tanto, «dizer-nos como imaginou a explicação que imaginou» 153.

Com a visão da estética como um processo gnóstico-
-revelado, de que decorrerá o conhecimento do «bello em si
mesmo» e que faz acontecer no sabio e no artista, respecti-
vamente, a criação científica e artística, Bruno tinha encontrado
a solução do problema da arte como um conteúdo de natureza
objectiva e ideal, ainda que imperando o primado da idealidade,
por o instante determinante, o da explosão do génio, consistir e
decorrer propriamente dum processo de revelação emanada.

Porém, ao conceber a estética e a arte como um processo
de Conhecimento revelado-gnóstico, o metafísico gnóstico do
Porto não só logra conciliar na concepção da estética ou da arte
a objectividade e a idealidade, como sobretudo torna possível
que o sabio e o artista resultem em consequência constituídos na
situação de serem os depositários exclusivos do «talento» da arte
e do saber científico (ontologicamente positivo, racional e
revelado-divino).

152 Cf. ibidem, 51.
153 Cf. ibidem.
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Da concepção da estética em Bruno à estética ficcional
de Brandão

De posse do pensamento estético de Sampaio (Bruno),
possui-se um dos elementos essenciais para a ponderação da
eventual existência de interlocução entre Brandão e Bruno a
nível da expressão estética.

Faltará, entretanto, idêntica perspectivação acerca da es-
tética literária do escritor da Foz. Contudo, por falta de con-
dições ao nível da competência e ao nível da extensão desejada
para este estudo, não será possível proporcioná-la.

Mesmo assim, tendo-nos dado a uma leitura apoiada da
obra ficcional de Brandão, não nos furtaremos a afirmar que na
obra de Brandão se verificou um processo de evolução que, indo
das Impressões e Paisagens (1890) até ao Húmus (1917), passando
designadamente pel’A Morte do Palhaço (1896), pel’A Farsa (1903)
e pel’Os Pobres (1906), o fez fixar-se rapidamente numa con-
cepção estético-literária de manifesta afinidade com a que Bruno
propôs em termos filosófico-metafísicos.

Por outras palavras, nós consideramos que, cedo, Brandão
concebeu a ficção como um processo artístico que, partindo da
realidade, por sistema se projectava para a idealidade, para a
metafísica, como para seu verdadeiro alvo. Ou seja, Brandão
configura-se-nos como um artista cuja concepção estética é por
excelência a de uma estética da idealidade na realidade.

A realidade de Brandão: Dor e Sonho

A concepção estética de Brandão tem como fundamento e
como temática recorrente, e de fundo, a realidade, e uma
realidade que é, sempre e só, Dor e Sonho. Aliás, a alusão à
realidade como Dor e Sonho é de tal modo frequente, que,
assumir tais percepções como chave hermenêutica do pen-
samento e da leitura de Brandão, não deixará de se afigurar um
imperativo.
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Reagindo essencialmente pelo «espanto» à realidade,
Brandão nunca sai da realidade, como nunca se fica no seu
epidérmico. Com efeito, penetrando-a e reprojectando-a, Bran-
dão tanto a subsume como Dor e como Sonho, como subsume
a Dor e o Sonho em termos de idealidade, constituindo o ideal
de tais subsumpções em essências metafísicas.

Por outras palavras, na sua ficção, Raul Brandão veicula-
-nos a realidade fundamentalmente como Dor metafísica e como
Sonho metafísico.

Por outro lado, consubstanciando a realidade da Dor e do
Sonho sobretudo nas obras Os Pobres e Húmus, Brandão pri-
vilegiará a realidade de tais subsumpções especialmente no
sofrimento dos Pobres e na inevitabilidade da Morte. De sorte
que, se a miséria material, a perda da dignidade humana, a
condenação à exclusão social, a experiência do absurdo da
existência e a sujeição à morte aparecem a Brandão como
configurações dominantes da Dor, semelhantemente, com a
mesma constância e com a mesma profundidade, se apresentam,
como configurações dominantes do Sonho, a abertura ao futuro,
a atitude da esperança, a certeza da bondade e da beleza.

Sempre Dor e Sonho, sempre sofrimento e quimera! 154

Por sua vez, o símbolo que por excelência será utilizado
pelo autor para a idealização metafísica desse binómio feno-
menologicamente indissociável será, entretanto, a Árvore; mer-
gulhando no solo metafisicamente dolorido dos desgraçados, a
Árvore, que, mesmo a da forca, é capaz de desabrochar em flor,
graças ao Sonho que lhe é interior e que a faz reflorescer 155.

De resto, se quisermos documentar na ficção brandoniana
a espessura e a constância, quer da Dor, quer do Sonho, nem

154 Cf. R. Brandão, Húmus, 2.a ed., Porto, Editores, Renascença Por-
tuguesa, impresso na Typografia do Annuario do Brasil, Rio de Janeiro,
1921, 136; 231.

155 Cf. idem, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore, Lisboa, Círculo
de Leitores, 1991, 116-125. Esta obra, publicada em 1896 com o título de
História dum Palhaço — (A Vida e a Morte de K. Maurício), foi depois inti-
tulada na reedição de 1926 A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore (cf.
Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo, 51; 84).
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sequer se revestirá de grande dificuldade. Para que o com-
provemos, bastará que atentemos, por exemplo, nas referências
de Brandão.

Antes de mais, em relação à Dor:
«Para que vive esta ralé? Levantam-se derreados, para

cavar, para berrar, para que lhes dêem um pedaço de pão e só
se deitam no sepulcro. Caminho sem sonho. Da vida coube-lhes
este quinhão amargo: o cansaço, a humilhação e a fome.» 156

«O que existe é monstruoso. Não ouve os nossos gritos.
O que existe é o espanto. O que existe reclama dôr. Sustenta-se
de dôr e não dá por ela.» «O sonho é um — a realidade é uma
figura só dôr.» «Tudo o que existe me faz horrôr.» «A harmonia
não existe — existe a dôr; Deus não existe — existe a dôr.»
«O mundo é feito de dôr.» 157

«O universo é o sonho dolorido de Deus» e «no infinito é
da sua dor que se sustenta Deus». Gabiru só «colecciona a dor»
e passa «a vida a juntar farrapos desse manto em fogo» 158.

Como o enxurro, a vida é «um rio de lágrimas, de brados,
de mistério» 159.

«A minha história é uma história de lágrimas. Pouco mais
tenho feito do que sofrer e chorar [...]. Chorei tanto que ce-
guei.» 160

«Eu apenas sei que existe a inveja, a dor e a enfermaria,
onde o próprio sol requentado sabe a hospital.» 161

«Aquele estupor de alambique de sofrimento.» 162

«Encontro a dor no fim de tudo; faço parte da legião dos
que sofrem e não é por mim só que eu falo nem sinto: vejo a
desgraça em tudo.» «Acredito que tudo sofre» e até «as árvores
para dar flor» «há-de-lhes doer». «Encontro a dor no fim de

156 Cf. Brandão, Os Pobres, Lisboa, Editorial Comunicação, 1984, 52.
157 Cf. idem, Húmus, 90-91; 109; 205; 220.
158 Cf. idem, Os Pobres, 78-79; 229.
159 Cf. idem, A Farsa, Lisboa, Círculo de Leitores, 1991, 76-77.
160 Cf. ibidem, 93.
161 Cf. idem, Os Pobres, 167.
162 Cf. idem, A Morte do Palhaço, 26.
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tudo»; tudo morre e só «o que não morre é a dor!». «A dor não
data de há oitocentos anos, mas de sempre. Tão antiga como o
homem, nossa eterna companhia, dura e benéfica, caminha
connosco e ao nosso lado.» 163

«Neste mundo só o dinheiro vale [...]. Os pobres são sempre
desprezados e calcados.» «A vida reduz-se a isto: ser rico ou
pobre. Mais nada. A ter oiro para todas as saciedades.» «Não
há nada neste mundo pior do que ser pobre.» 164

«Poesias! Neste mundo de enganos só há ser rico ou ser
pobre! E mal dos pobres!...» 165

«Nunca o acaso pariu nada tão monstruoso e grotesco como
isto a que se chama vida»; «isto é abjecto, às vezes é grotesco —
mas se isto desaparecesse, desaparecia Deus» 166.

Mas, como ficou dito, o Sonho é metafísico como o é a Dor,
de sorte que, se Raul Brandão demonstra que tem razões para
ver a vida como Dor metafísica, também demonstra que tem
razões idênticas ou acrescidas para ver a vida como Sonho
metafísico.

Assim, se, na sua mundividência, há lugar para o sofri-
mento ontológico, igualmente o há para Sonho ontológico de
outra existência, de outra terra, de outro céu.

É que na ficção de Raul Brandão, «o sonho não é senão uma
reminiscência» 167 desse tempo primordial, em que tudo era
beleza, verdade e bondade, do qual viemos e ao qual havemos
de voltar.

Nesta medida, é o Sonho que representa no pensamento
brandoniano a garantia de redenção da «dor infinita», incluída
também e sobretudo a dominação da Morte. E, porque o Sonho
é metafísico, como a Dor o é, e porque o Sonho prevalece sobre
a Dor, constitui coerência que Brandão afirme que «a vida é

163 Cf. ibidem, 70; 73; 79; 81; 91; 116.
164 Cf. idem, A Farsa, 71; 79-81; 103-110.
165 Cf. ibidem, 45.
166 Cf. idem, Húmus, 56; 65; 69.
167 Cf. ibidem, 129.
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muito maior pelo sonho do que pela realidade», «pelo que
suspeitamos do que pelo que conhecemos»:

«O sonho é tudo [...]. O sonho é a única realidade. Essa
construção que vive oculta, obscura ou grandiosa, esse perpétuo
desfilar de exasperos, de raivas, de meditações, esse teatro só
para nós mesmos, onde não há máscaras, e que criamos à custa
de sangue, de nervos, dum perpétuo e obscuro labor — deslum-
brante ou cómico — é na verdade a nossa alma.» 168

Gabiru «ignora a vida», mas para ele «alguma coisa [...]
existe de imaterial — emoção violeta e oiro — que o rodeia,
quase o toca e súbito foge magoada e aos soluços» 169.

«A dor nunca se extingue... Luz e dor andam ligadas e não
há separá-las. São talvez o melhor da vida — a dor que nos
redime, a luz que nos sustenta.» «Não vivo senão para isto, e,
quanto mais humilde e mais batido, quanto maior for a minha
dor, sinto bem que mais feliz serei depois.» 170

«É que a dor é a única força que verdadeiramente cria e
destrói. É a Força. Alimenta Deus e o limo. É um atlântico de
fogo, é o espírito do universo. Cria claridades na alma dos
desgraçados e faz nascer montanhas». «Da dor sairá a beleza
absoluta.» «Nunca houve sob o sol criatura que sofresse da
verdadeira dor, cujo sofrimento não consolasse ou salvasse.»
«A dor era sempre necessária para se produzir alguma coisa de
belo». «Para se criar é preciso sofrer. Hoje e sempre só a dor é
que dá vida às coisas inanimadas.» «A dor dá a vida e não é a
própria vida: cria, redime, obra prodígios e nada há que se
comunique, que convença, que torne os homens irmãos, como
ela...» 171

Por isso, «estas pobres criaturas que vivem no mesmo
prédio em que eu habito, ladrões, filósofos, coveiros, mulheres
perdidas, são esmagadas para que alguma coisa se crie. Geram
o mistério e o mar bravo da dor». «Destes pobres espezinhados,

168 Cf. idem, A Farsa, 56.
169 Cf. idem, Os Pobres, 73-80.
170 Cf. idem, A Morte do Palhaço, 43; 116.
171 Cf. idem, Os Pobres, 76-78.
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revolvidos, nascem as coisas eternas — húmus, amálgama,
protoplasma, espírito lácteo, com que se constroem os mundos.
Na vala comum os seus corpos, cansados de sofrer, são a vida
da terra: as árvores, o pão, as formas, a seiva esplendente. No
infinito é da sua dor que se sustenta Deus» 172.

«O chale velho a que a D. Leocadia se achega todas as
tardes mesmo no pino do varão, pego n’elle e, quanto mais no
fio, mais peso tem: está encharcado de sonho.» «Não, o fim
logico da vida não é morrer, é viver sempre, é ascender sempre.
Até onde? Até Deus. Vou resuscital’os! Vou resuscital’os!» 173

«A vida tem dois periodos: o do entontecimento, o da
saudade. Não sei qual é melhor. Talvez aquelle em que se
ouvem os passos da morte, mais perto! mais perto!» 174

«Deixem-me! deixem-me! Deixem-me só com isto, deixem-
-me viver para isto. Deixem-me fechado a sete chaves com o
sonho que me enche de ridículo, que não existe e é a razão da
minha vida. Deixem-me ir para a cóva agarrado a este nada
immenso, que me doirou as mãos e me deixou atonito. Só no
fundo da cóva é que estou bem, sós a sós, fechado com elle para
sempre.» 175

«A vida é muito maior pelo sonho do que pela realidade.
Pelo que suspeitamos do que pelo que conhecemos.» 176

«O problema capital da vida é o problema da morte. Elle
resolve tudo [...]. É impossivel dar um passo a que não succeda
outro passo. A vida gera a morte — a morte gera a vida.» 177

«...Cheguei ao ponto, Morte. Cheguei onde queria. Tu és o
meu sonho phrenetico. Não há outro maior. Cheguei ao ponto
em que te não distingo da vida. Tu és a vida maior.» 178

172 Cf. ibidem, 79; 229.
173 Cf. idem, Húmus, 41; 61.
174 Cf. ibidem, 118.
175 Cf. ibidem, 119.
176 Cf. ibidem, 119-120. No frontispício de Húmus, citado, Raul Bran-

dão inscrevera: «O que tu vês é bello; mais bello o que suspeitas; e o que
ignoras muito mais bello ainda — D’um Autor desconhecido.»

177 Cf. ibidem, 225-226.
178 Cf. ibidem, 225.
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Em suma, a Dor e o Sonho configuram na ficção bran-
doniana a realidade constitutiva do ser do mundo e da exis-
tência humana.

A estética de Brandão: uma ficção filosófica,
mas não uma filosofia

Raul Brandão não é um filósofo. Apesar de exprimir a
realidade profunda do ser, ele não o faz em linguagem filosófica,
mas sim em linguagem estético-literária.

Aliás, independentemente de não possuir formação filo-
sófica escolarizada, o escritor da Foz adopta como assunção
básica que a razão fria não basta e que o mais importante é a
«maravilhosa intuição», porque, para ele, «a desgraça não
provém do sofrimento em si, mas da razão»:

A razão!, só a razão fria, gelada, é que eles admitem.
E a intuição, porque não? Pois não é como se um homem
se servisse apenas duma das mãos, tendo duas? Não será
incompleto tudo quanto fizermos apenas com uma parte
da nossa alma? A razão não basta [...]. A maravilhosa
intuição é que por vezes nos vale, para arrancarmos um
pedaço ao desconhecido. 179

Esta concepção levará Brandão tanto a lamentar os que
ficam indiferentes perante a «natureza, árvores, montes, rios»,
os que «nunca tiveram tempo para amar as coisas simples e
grandes da vida» (porque, com uma tal postura, «o que é eterno
não no viveram») 180, como a declarar acerca de si mesmo:
«antes quero comer pão e cismar, deixar correr as minhas ideias
como um regato corre — até onde tem água [...]. E por isso que
eu corto sempre com tudo que me não deixa sonhar» 181.

179 Cf. idem, A Morte do Palhaço, 105.
180 Cf. idem, Os Pobres, 91.
181 Cf. ibidem.
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Recusando a redução da natureza e do homem a um ana-
lismo imediatista e positivista, Brandão, através de um processo
de abstracção, de generalização, de idealização, que é intrínseco
à sua ficção, veicula-nos sempre a realidade natural e humana
como metafísica.

Por outras palavras, descolando-se e distanciando-se inte-
riormente da realidade externa, Brandão transforma em per-
sonagens-tipo a realidade que lhe chega fenomenicamente em
arremedos, em intermitências, em simulacros, em fragrâncias,
em insignificâncias, em palavras, em máscaras, em sombras, e,
à luz desses personagens-tipo, ele descobre, presencializa e
contacta o ser profundo e autêntico das coisas, da vida e da
acção do homem. E, por esta razão, se poderá dizer que a sua
estética é uma estética da idealidade na realidade, ou seja, uma
estética em que a realidade ficcionada não passa de ser a
expressão da Dor metafísica e do Sonho metafísico.

Porém, apesar de a criação estética de Brandão revestir a
forma de ficção em prosa, o romance de Brandão, graças à sua
proeminente alma de poeta, não deixa de consubstanciar um
sabor eminentemente poético. E isto, a tal ponto, que bem se
poderá dizer que o escritor da Foz é um ficcionista que, ao
romancear, poetiza; tal como se poderá dizer que o escritor da
Foz pensa e produz pensamento filosófico-metafísico, quando,
romanceando e poetando, subsume, a realidade e m termos de
idealidade. Por outras palavras, sem deixar de ser romancista-
-poeta, Brandão é pensador, como, sem deixar de ser pensador,
Brandão é romancista-poeta.

Corroborada por alguns críticos uma tal interpretação 182,
apraz-nos documentá-la de forma especial com as palavras
particularmente autorizadas, quer de Guerra Junqueiro e de
Virgílio Ferreira, quer de Á. Manuel Machado.

182 Tal como os seus críticos o consideram, Raul Brandão é um poeta
pelo romance, portanto um romancista-poeta ou um poeta-romancista, e
não estritamente um romancista (cf. Junqueiro, Carta-Prefácio, in Brandão,
Os Pobres, 39; V. Ferreira, Espaço Invisível 2, Lisboa, Bertrand Editora, 1991,
218; J. Prado Coelho, O Húmus de Raul Brandão, in idem, A Letra e o Leitor,



274

Segundo Guerra Junqueiro, «o autor dos Pobres não des-
vendou, ideologicamente, abstractamente, o segredo da natu-
reza, a explicação religiosa e íntima da vida universal. Não a
estudou como filósofo, descarnando-a, dissecando-a, até lhe
descobrir as leis inalteráveis e recônditas da sua estrutura evo-
lutiva. Não fez do cérebro um instrumento de visão, agudo e
claro, gélido e penetrante, com ele interrogando dia a dia, no
sorvedoiro cósmico, o borbulhar infinitiforme da existência. Não
mediu a vida a compasso, não a formulou em teoremas ou
equações. Viveu-a. O seu livro não é a história dialéctica da
razão dum homem, sistematizando e codificando a natureza.
Não é a história dum encéfalo, desdobrada em ideias. É a
história dum homem, a história plena e formidável de um
organismo inteiro, — da carne e dos ossos, do sangue e das
lágrimas, das mãos que abençoam e que destroem, dos olhos
que choram e que fulminam, da boca que reza e que tritura, da
alma do lobo, que vem de Satanás, da alma do anjo que se
encaminha para Deus [...]» 183.

Virgílio Ferreira, comparando Brandão e Eça, afirma que,
enquanto «a prosa de Eça, realizada ao nível sensório, físico,
caracteriza-se essencialmente pela associação mecanicista dos
elementos, nitidamente recortados pela sua sobreposição como
numa conta de somar», «a de Raul Brandão, realizada ao nível
metafísico, define-se pelo que transcende esses elementos, pelo
fluído que os trespassa e em que eles se dissolvem» 184.

Finalmente, Á. Manuel Machado, pondo em confronto
Brandão e Pessoa, anota que, enquanto para Pessoa, «inte-
ligência esquadrinhadora», como tão justamente diz Jacinto
Prado Coelho, o que nele sente «está pensando», porque «a dor
é já de pensar», já «para Raul Brandão, se é verdade que o
escritor precisa de ter ‘a imaginação da dor’, desfazendo-a ‘em

Lisboa, Portugália Editora, 1968, 323; Machado, Raul Brandão entre o Ro-
mantismo e o Modernismo, 80).

183 Cf. Junqueiro, Carta-Prefácio, in ibidem, 43-44.
184 Cf. Ferreira, Espaço Invisível 2, 224.
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múltiplas sensações que vão despertar ideias’ [...], ele deverá
tornar essas ideias personagens que sejam apenas expressão de
dor» 185.

Por outras palavras, diz ainda Junqueiro, «os ladrões,
assassinos e meretrizes [de Brandão], não roubam, não matam,
não copulam: sofrem. Sofrer, eis o seu mister. Mouca, Luísa,
Gebo, Gabiru, — pseudónimos. O nome verdadeiro de todos
eles é um só: a Dor» 186.

Ou, como diz Virgílio, «em Húmus não há tempo. É à luz
da eternidade que a vida aí se revela e a eternidade é imóvel
[...]. Assim a ‘prima Angélica’ faz uma ‘meia que já tem vinte
metros de comprimento’ e a Joana traz ‘um carrego à cabeça
desde o princípio do mundo e ainda o não pôde pousar’ [...],
porque Húmus não é livro de ‘gente’ mas da abstracção que essa
gente de si fez» 187.

Em suma, fale-se de «pseudónimos» da dor, de «abstracção
que essa ‘gente’ fez de si», de «ideias personagens ‘apenas
expressão de dor’», com Raul Brandão sempre se está em pre-
sença de uma estética literária que, renunciando ao naturalismo
da cópia e da reprodução da realidade imediata e positiva,
consiste essencialmente na representação por um processo de
abstracção, de generalização, de idealização, de que resulta a
criação de um conjunto de personagens-tipo, que nos conduzem
até ao ser ideal e metafísico da realidade, na qual o autor se
move e cujo conhecimento persegue sem descanso. E, para o
comprovar, bastará que se atente em alguns desses grandes
personagens-tipo que Brandão cria, nomeadamente a Can-
didinha, o Gebo, a Mouca, as Velhas, o Palhaço, o Gabiru, a
Joana e a S. Eponina.

A Candidinha é a personagem-tipo do pobre empedernido
pela fome, pelo ódio e pela humilhação, que, em consequência
da particular interiorização dessa miséria e dessa margina-
lização, só pensa no dinheiro e só é capaz de odiar os ricos,

185 Cf. Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo, 112.
186 Cf. Junqueiro, Carta-Prefácio, in ibidem, 39-40.
187 Cf. Ferreira, Espaço Invisível 2, 221-222.
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fazendo da falta de dinheiro a sua dor, e do ódio aos ricos o seu
sonho.

Ela tinha um outro sonho, o do filho, que no seu sonho
havia de ser rico. Mas o filho morreu-lhe, e com essa morte
também morreu nela o resto do sonho que ainda possuía; mais
do que um cadáver, o filho morto representou para ela a morte
do sonho e do direito a sonhar.

Por isso, para a Candidinha, ser pobre, morrer, não ter
futuro, é em rigor não poder sonhar, é mesmo não ter direito
ao sonho.

Assim, a Candidinha é o símbolo vivo dos miseráveis e dos
excluídos de todos os tempos e lugares, que, espoliados de tudo,
sobretudo do direito a sonhar, se vêm submetidos a uma vida
de abjecção e de revolta, a uma desesperança que só na morte
encontra saída e libertação 188.

O Gebo é a personagem-tipo do pobre, trabalhador indi-
ferenciado, honesto e boçal, que, apesar da sua inteira dedicação
ao trabalho, não ganha para viver nem para sustentar a família.
Para resolver a situação económica da família, a filha jovem vê-
-se forçada a fazer-se prostituta.

O Gebo é o símbolo vivo dos trabalhadores subdesen-
volvidos, económica e culturalmente, de todos os tempos e
lugares, que, vítimas da injustiça e da ignorância, se arrastam
na vida rendidos à miséria e ao fatalismo 189.

A Mouca é a personagem-tipo do pobre, feita prostituta,
que, criada familiarmente na miséria, e posta fora de casa pela
mãe na adolescência, logo é desfrutada por um ladrão, vendo-
-se a partir desta experiência amarrada a uma vida de pros-
tituição com ladrões e soldados.

Através da vida, a Mouca só tem a experiência de que este
mundo é para sofrer e para penar, de que este mundo é para
ser um mundo de senhores e de escravos, em que a experiência
que lhe está reservada quanto a sentir-se amada é a de ser
menos do que um cão.

188 Cf. Brandão, A Farsa, 92-98; 141-146.
189 Cf. idem, Os Pobres, 57-62; 173.
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A Mouca é o símbolo vivo das mulheres perdidas, de todos
os tempos e lugares, que, vítimas da sociedade em que nas-
ceram, pela prostituição viveram a experiência abissal do que
é não ter dignidade, não ser amado, não ter dinheiro, sentindo-
-se em contrapartida «quase uma coisa — podridão» 190.

As Velhas são a personagem-tipo do homem sem sonho,
que se vê inexoravelmente submetido e a caminho da morte.

As Velhas são como seres «encerrados n’um involucro de
pedra», onde o «trabalho persistente do caruncho» não cessa de
roer; para elas, tudo é morte, «sempre a Morte: tudo está a
caminho da morte».

Ao lado da morte, as Velhas limitam-se a matar o tempo,
jogando a bisca dos três, pois, enquanto jogam a bisca, elas
esquecem também a morte.

Mas, sobretudo, as Velhas representam a morte porque
nelas já se extinguiu o sonho, e, por isso, o «que ellas odeiam
no Gabiru é a sua imensa capacidade de sonho».

As Velhas são o símbolo vivo dos homens e das mulheres
de todos os tempos e lugares, que, tendo deixado morrer em si
o sonho, se vêm implacavelmente dominados pela morte 191.

O Palhaço (a par do Doido 192 e do Anarquista... 193) é a per-
sonagem-tipo do homem que vive para sonhar, parecendo acre-
ditar no fantasmagórico.

Para o Palhaço, a vida não passa de um conjunto de con-
venções e o homem material não interessa. O que existe e o que
importa é o sonho; o sonho é a verdadeira realidade e todo o
resto não passa de aparências e de futilidades.

Por isso, o Palhaço é o faz-tudo e o sofre-dores; em nome
de só viver para o sonho, ele não valoriza mais nada e a dor
nem lhe dói. De resto, antes de chegar a Palhaço, ele já fora actor,
cocheiro de praça, mendigo.

190 Cf. ibidem, 63-71.
191 Cf. idem, Húmus, 9-11; 20; 51; 60-61; 155-156.
192 Cf. idem, A Morte do Palhaço, 21.
193 Cf. ibidem.
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O Palhaço é o símbolo vivo dos homens e das mulheres de
todos os tempos e lugares que, passando por doidos, lunáticos,
estranhos, fizeram do sonho e da quimera a opção da sua
vida 194.

O Gabiru (a par sobretudo de K. Maurício 195) é por exce-
lência a personagem-tipo de uma atitude filosófica e de sonho
perante a vida e o mundo.

O Gabiru é «um solitário filósofo», metafísico, pobre e
sonhador, que sabe tudo da vida, apesar de não entender a
realidade, porque nunca viveu; ele «sabe palavras, teorias,
cartapácios, e nunca viu ao pé os rios, os montes, nem as
árvores».

Para o Gabiru, a vida é mistério, e um mistério de dor; ele
nasceu para sonhar e idear, e da vida ele só se fartou sofre-
gamente com o sonho. Ele sabe que a vida é dor e que é o sonho
que dá sentido à dor, às coisas e à morte, de tal sorte que a dor
é «sempre necessária para se produzir alguma coisa de belo»:
«da dor sai a beleza absoluta» e o que morre é o que está mais
vivo.

Por isso, o Gabiru antes quer «conviver com os desgraçados
do que com os outros». Ele é um filósofo simultaneamente
materialista e idealista: materialista, porque considera que é bom
«dormir para sempre» na «terra funda e gorda»; é idealista,
porque, apesar de ignorar a vida, sabe que «alguma coisa,
porém, existe de imaterial».

O Gabiru é o símbolo vivo dos filósofos de todos os tempos
e lugares que, acerca da vida, do homem e do mundo, susten-
tam um pensamento de abertura, de universalidade, de opti-
mismo e de sonho 196.

A Joana é a personagem-tipo da pessoa que tem da vida a
experiência gritante da dor, mas que a supera e resolve através
do sonho. Para a Joana, a existência é monstruosa, ora lhe apa-
recendo como dor, ora como sonho. A Joana não sabe se Deus

194 Cf. ibidem, 25; 29; 32; 41.
195 Cf. ibidem, 7-8; 15-16.
196 Cf. idem, Os Pobres, 73-80; 89-92; idem, Húmus, 26-32.
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existe ou não; sentindo-se um nada no infinito, a vida configura-
-se-lhe mesmo em certos momentos e fases como incompreen-
sível e absurda.

No entanto, consciente de que tem duas existências, uma
vulgar, e outra oculta, a Joana sabe que, para se manifestar a
existência oculta, a do sonho, é preciso que ela se cale.

A Joana é o símbolo vivo de todos os homens de todos os
tempos e lugares que têm perante a vida, não obstante o mis-
tério do absurdo, uma atitude de escuta, de optimismo e de
sonho 197.

S. Eponina é a personagem-tipo das pessoas que, acre-
ditando que só o amor redime e salva, se entregam ao ideal e
ao sonho, para que os outros descubram e experimentem a
alegria e a felicidade.

S. Eponina, filha de rei, pura e santa, contra tudo e contra
todos, arrostando com todo o sofrimento e abjecção, entregou
a vida ao bem e à felicidade de todos.

S. Eponina «foi de todos. A filha de reis, criada mimosa num
berço de oiro, fez-se trapo, pior de trapo, obedecendo à voz que
a tornava mais rasa que a lama, e saindo pura de todas as
impurezas. — A matéria não importa — se o espírito está com
Deus».

S. Eponina é, por isso, o símbolo vivo dos homens e das
mulheres de todos os tempos e lugares que, deixando tudo,
foram capazes de dar a vida, assumindo a força redentora do
sofrimento, para que os outros tivessem vida, mais vida 198.

Uma estética ficcional de pressuposto metafísico

A interpretação metafísica acabada de fazer acerca da
estética de Brandão é corroborada explicitamente por alguns dos
seus críticos mais eminentes; estes críticos são mesmo mais ou

197 Cf. idem, Os Pobres, 90-92; 101-104; 112-114; 156-158.
198 Cf. idem, A Morte do Palhaço, 128-133.
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menos concordes em considerar a Dor metafísica e o Sonho
metafísico como os pressupostos e o conteúdo essencial da sua
ficção, referindo-se portanto à sua ficção como a uma estética
literária de perspectiva metafísica.

Destacam-se, entre eles, sobretudo Vergílio Ferreira e
Guerra Junqueiro. No entanto, a interpretação de Junqueiro
sobreleva a de Vergílio, pois ela, para além de afirmar acerca
da realidade e da ficção de Brandão uma perspectiva metafísica,
explicita tal perspectiva em termos de Dor metafísica e de Sonho
metafísico. Sucederá mesmo que, a partir do tipo de perspectiva
metafísica que Junqueiro predica da estética literária de Brandão,
se torna possível conotar tal perspectiva com a metafísica
gnóstica.

Por sua vez, em ordem à caracterização da perspectiva
metafísica que Junqueiro predica da estética literária de Brandão,
nós entendemos que será de privilegiar a Carta-Prefácio (de 1902-
-1903) com que Junqueiro introduziu Os Pobres de Brandão, por
admitirmos que este escrito, por excelência, possibilita, quer a
caracterização da perspectiva metafísica que subjaz à ficção de
Brandão, quer a caracterização do pensamento metafísico do
próprio Junqueiro.

Por um lado, Vergílio Ferreira considerará que «os dois
grandes problemas, ou as duas grandes séries de problemas na
obra de Raul Brandão situam-se [...] na esfera económica e na
metafísica»; porém, o mesmo Vergílio não deixará de anotar que
«a problemática económica», sendo «decerto a mais extensa [...],
a que mais imediatamente seduzia o seu autor», «é também
decerto a menos significativa» 199.

199 Cf. Ferreira, Espaço Invisível 2, 176; Prado Coelho, O Húmus de Raul
Brandão, in idem, A Letra e o Leitor, 323; idem, Raul Brandão e a Vivência do
Tempo, in idem, Ao Contrário de Penélope, Lisboa, Livraria Bertrand, 1976,
223; Machado, Raul Brandão entre o Romantismo e o Modernismo, 77-78; 81;
98-99; 112; A. Salema, Raul Brandão: Contrastes e Interrogações, in idem,
Tempo de Leitura, Lisboa, Moraes Editores, 1982, 118-123; O. Lopes, Raul
Brandão, in idem, Entre Fialho e Nemésio — Estudos de Literatura Portuguesa
Contemporânea, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, 356.
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Segundo Vergílio, apesar de se constatar como horizonte
normal da estética de Brandão a dimensão metafísica, o escritor
da Foz nunca deixa de a enraizar na realidade e na vida, de tal
sorte que, «é porque a arte não é um ‘ideal’ mas a essencialidade
do real, que a Raul Brandão o encanta dos pescadores não o que
é do que os oprime mas o que aí se afirma de tragicamente
humano» 200.

Vergílio atingirá mesmo o cerne da natureza ideal-meta-
física da estética de Brandão, sobretudo quando fala da sua
forma de estar e de olhar a realidade: «O grande tema de toda
a obra de Raul Brandão é o contraste entre a realidade imediata
e a sua significação, ou seja, a sua não-significação. E a esse
choque se acenderá a luz reveladora. Obscuramente, dir-se-ia
que o escritor se situa no lado de lá da vida, para daí pers-
pectivar melhor o que se situa do lado de cá. É erguendo-se ao
máximo ou descolando-se ao máximo do imediato quotidiano
que esse quotidiano pode revelar-se no que realmente o define.
Mas a máxima descolagem é um descolamento da própria vida
para que ela, como vida, se determine no seu valor. Assim,
nesse intervalo entre a realidade e o lugar donde ela é vista se
instala uma reacção que fundamentalmente se define pela
denúncia do grotesco.» 201

«Assim, continua Vergílio, a vida imediata, em face da rea-
lidade profunda, é um ponto de referência para essa interro-
gação. O que interessa ao autor é menos a vida de que nos fala
do que a noite que a ameaça e afunda em inesperada ilusão.
O que sobretudo lhe interessa não é subsumir-se sequer como
consciência nessa vida sem grandeza, mas dominá-la ime-
diatamente do alto do seu olhar desenganado.» 202

Mas, muito antes de Vergílio, já Junqueiro, na Carta-Prefácio
referenciada 203, havia sustentado a perspectiva metafísico-gnós-

200 Cf. Ferreira, Espaço Invisível 2, 188.
201 Cf. ibidem, 217.
202 Cf. ibidem, 219.
203 Guerra Junqueiro veio a integrar a Carta-Prefácio na sua obra

Prosas Dispersas, sob o capítulo intitulado «Raul Brandão (Carta-Prefácio
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aos ‘Pobres’)», publicada em 1921 (cf. G. Junqueiro, Prosas Dispersas, Porto,
Livraria Chardron, 1921, 35-65).

204 Cf. Junqueiro, Carta-Prefácio, in Brandão, Os Pobres, Lisboa, Edi-
torial Comunicação, 1984, 36-38.

tica da estética de Raul Brandão, transformando o seu amigo
num verdadeiro místico gnóstico.

Propondo-se analisar neste ensaio o pensamento que Bran-
dão faz subjazer a Os Pobres — e, através d’Os Pobres, com
certeza a toda a sua obra —, à luz das «três fases emotivas» com
que o escritor da Foz do Douro teria reagido diante do universo,
a emoção dinâmica ou dos sentidos, a emoção moral ou da razão e
da consciência e a emoção divina ou metafísico-religiosa, não
deixa de ser significativo que tenha sido precisamente a pers-
pectiva metafísico-religiosa a que mais interessou a Guerra
Junqueiro.

Afirmando à luz da emoção dinâmica que, para Brandão, no
mundo, «tudo se move, tudo quer e tudo vive», à luz da dor e
do sonho, Junqueiro, com base na emoção moral, enfatizará
sobretudo que «a vida é o mal», que o «homem é a fera dila-
tada» e que a «humanidade, enfim, é a vitória dos arrogantes
sobre os humildes, dos fortes sobre os débeis, da besta sobre o
anjo» 204.

Mas, sobretudo, revestir-se-á de significação que Junqueiro,
logo depois de ter relacionado a perspectiva metafísica do Mal
com o pensamento que atravessa a estética ficcional de Brandão,
releve que o «coração misericordioso» do escritor da Foz, ao ter
de «escolher entre vencidos e vencedores, entre o amor e o ódio,
o mal e o bem, o riso e as lágrimas», «inclinou-se espontanea-
mente para a Dor, como as vergônteas para a luz»:

A dor é o seu deleite. Busca-a, desejo febril! — por
hospitais, por cadeias, por antros, por alcoices [...]. É o
mundo caótico da miséria, que a noite pútrida gerou e a
noite soturna há-de engolir. É o seu mundo, o mundo dos
pobres, meu grande visionário, quase desconhecido e
genial. Homens de gosto coleccionam quadros ou está-
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tuas. O meu amigo colecciona dor. Não em galerias ou
museus, como quem se dedica ao estudo biológico das
várias formas de sofrer. Quando uma chaga aterradora
o surpreende, não a envasilha num frasco, guarda-a no
coração. 205

Brandão e Junqueiro: a mesma Dor metafísica

Fundamentando e explicitando a perspectiva metafísica da
realidade de Brandão, Junqueiro, por um lado, fará supor que
a dor e o sonho da ficção do escritor da Foz não são senão rea-
lidades metafísicas que resultaram de um processo de «ema-
nação» do «amor infinito» que se «traduziu» no Cosmos (Natu-
reza») como «dor infinita» ou Dor metafísica; mas, por outro
lado, Junqueiro logo acrescentará que a tal processo de «ema-
nação» se seguiu um processo de «desagregação» («decai-
mento», «queda»?) da «dor infinita» ou Natureza (Cosmos) em
«movimento infinito», isto é, num «movimento» ontológico de
Evolução, contínua e indefinida, no termo da qual a «dor
infinita» «resolver-se-á» de novo em «amor infinito»:

A natureza desagregada em movimento traduziu-se-
-lhe em dor e resolveu-se-lhe em amor. 206

205 Cf. ibidem, in ibidem, 38; 39.
206 Cf. ibidem, in ibidem, 41. De acordo com a nossa interpretação, a

afirmação junqueiriana da ocorrência dum processo de «emanação» do
«amor infinito» em Natureza ou Cosmos («dor infinita») não é senão a
subsumpção da concepção gnóstica sobre a origem do Cosmos e do Mal.
Com base em tal concepção, ainda que em nosso entender formulada de
forma um tanto ambígua ou confusa, Junqueiro tanto logrará afirmar que
a origem do Cosmos ou Natureza se deu por via de um processo de
«emanação» e/ou de «tradução» e/ou de «desagregação» do absoluto ou
«amor infinito» (em rigor, deverá anotar-se que Junqueiro parece não falar
em «queda»), como logrará afirmar que o Cosmos (Natureza, «dor infi-
nita») «emanado» («traduzido»), ontologicamente mau, Mal metafísico, se
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«desagregou» em «movimento infinito» (também consideramos que
Junqueiro tanto possibilita que se interprete que o «amor infinito» se
«desagregou» em «dor infinita», como possibilita que se interprete que a
Natureza se «desagregou» em «movimento infinito»). Por nossa parte,
atendendo à globalidade dos termos sob que exprime a sua concepção,
ousamos interpretar que Junqueiro atribui ao «amor infinito» o processo
de «desagregação» («queda»?), e não apenas o de «tradução» tomada
como «emanação». E nós interpretamos nestes termos o processo de
origem do Cosmos ou do Mal em Junqueiro, portanto como um processo
de «emanação» e/ou de «desagregação» («queda»?) do absoluto («amor
infinito»), quer porque Junqueiro, para além de afirmar que o «amor
infinito» se «traduziu» em Natureza («dor infinita») e a «Natureza» (Cos-
mos) se «desagregou» em «movimento infinito», afirma que «a natureza
traduziu-se-lhe em dor» (o que equivale a dizer que o «amor infinito» se
«desagregou» em «dor infinita» ou Natureza), quer porque, ao afirmar em
contraponto que a «natureza» «resolveu-se-lhe em amor», Junqueiro está
sem mais a reforçar a interpretação anterior, pois, ao afirmar que o
Cosmos ou o Mal («dor infinita») se extingue por via de «resolução» no
absoluto («amor infinito»), ele também faz supor a concepção gnóstica da
«reintegração» do Cosmos ou do Mal no absoluto ou no «amor infinito»,
donde proveio.

207 Cf. ibidem, in ibidem, 41.

Ou seja, para Junqueiro, «movimento infinito, dor infinita,
amor infinito» são «os três rostos» ou instantes, à luz dos quais
Brandão, por um lado, concebe a Natureza ou Cosmos como
«dor infinita» ou Dor metafísica, graças ao processo de «ema-
nação» («desagregação», «queda»?) que se deu no âmbito do
absoluto ou «amor infinito», e, por outro lado, concebe a «re-
denção» ou «reintegração» do Cosmos ou do Mal (Natureza,
«dor infinita») no absoluto ou «amor infinito», graças ao «mo-
vimento infinito» ou movimento de evolução em que a Natureza
(Cosmos, «dor infinita») ficou ontologicamente constituída no
«rosto» ou «instante» da «desagregação» emanada:

Movimento infinito, dor infinita, amor infinito, eis os
três rostos da natureza no espelho cada vez mais pro-
fundo da sua consciência, nos olhos cada vez mais
abertos da sua alma. 207
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Assim, com base em tais pressupostos, de cariz metafísico-
-gnóstico, à luz dos quais interpreta a Dor e o Sonho da estética
de Brandão, Junqueiro falará da realidade do amigo (Raul Bran-
dão) como de uma realidade consubstanciada e/ou consistindo
no Mal, Mal que Junqueiro predicará entretanto de Brandão sob
a forma de Dor, e de Dor metafísica.

E será exactamente em atenção a uma tal concepção da
realidade, a de uma realidade que se subsume numa «pavorosa
síntese» de «dor sem fim», numa «dor universal», em que «viver
é sofrer, e tudo vive, tudo sofre», e em que dizer «Vida infinita
igual à dor eterna», que Junqueiro há-de afirmar que, para
Brandão, a Dor corresponde à verdadeira «equação matemática
da natureza» 208.

Mas, ao mesmo tempo, Junqueiro falará da realidade de
Brandão como de uma realidade de Sonho, e de Sonho meta-
físico. E Junqueiro assumirá esta perspectiva em relação à rea-
lidade de Brandão com um tal vigor que, para ele, não é sem
fundamento que poderemos afirmar que o Sonho é para Bran-
dão o outro lado da realidade, ou seja, o lado da redutibilidade,
da «resolução», da «evasiva» da Dor. Ou seja, Junqueiro faz
supor que o Sonho (metafísico) constitui para Brandão o fun-
damento e a certeza da redenção da Dor (metafísica).

Por outras palavras, se, por um lado, Junqueiro considera
que o «amor infinito» se «traduziu» e/ou «desagregou» em «dor
infinita» (Natureza, Cosmos, Mal), por outro lado, ele também
considera que a «dor infinita» (Natureza, Cosmos, Mal), logo no
momento primordial da «emanação» do «infinito amor» e/ou
da «desagregação» da Natureza («infinita dor»), ficou sem mais
constituída num «movimento infinito» e/ou num processo de
movimento ou de Evolução que a direcciona ontologicamente
para o «amor infinito», para a «infinita alegria», para a redenção,
determinando em consequência que o Sonho seja ontometafísico
não só porque ele corresponde à saudade dum passado em que
o Cosmos («dor infinita», Dor metafísica, Mal, Cosmos) perdeu
o Bem primordial que possuía, mas também porque o Sonho é

208 Cf. ibidem, in ibidem.
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a expressão do «amor infinito» ou Bem primordial que há-de
retornar no futuro:

Andou o infinito, e lembra-se; andará o infinito, e já
o sonha. 209

Aliás, não será senão em virtude da concepção da Natureza
(Cosmos, «dor infinita» ou metafísica, Mal) como um essente
ontologicamente constituído no retorno à origem primordial que
Junqueiro logra conceber a realidade e/ou o Cosmos de Brandão
(«dor infinita», dor metafísica, Mal) como Sonho e/ou como
fundamento e horizonte da superação e/ou da «resolução» e/
ou da «redenção» da «dor infinita» ou Dor metafísica.

Em suma, não é senão porque o «amor infinito» se «desa-
gregou» numa Natureza que é «dor infinita», mas numa «dor
infinita» que, desde logo, ficou constituída pelo «amor infinito»
num «movimento infinito» de retorno ao «amor infinito», que
se poderá afirmar que o Sonho é o próprio Deus a realizar na
Natureza (Cosmos) a «restauração» do Bem originariamente
perdido e/ou que o Sonho é o «amor infinito, vencendo infini-
tamente a infinita dor»:

Não há, pois, evasiva? Há. Desse inferno sobe uma
escada de chamas tenebrosas, que vai ao purgatório, e do
purgatório uma espiral de luz radiante, que nos leva ao
céu. A dor, que se lhe afigurou a essência íntima da vida
e a sua única expressão, não era, ao cabo, o substrato
último da natureza, o fundo irredutível do universo. A dor
não era irredutível [...]. A alegria é o sofrimento amoroso,
o sofrimento espiritualizado. Deus é, pois, o amor infi-
nito, vencendo infinitamente a infinita dor. E, vencendo
a infinita dor, ele é a infinita alegria, a paz absoluta, a
glória eterna, a bem-aventurança ilimitada. Deus sus-
tenta-se realmente, como diz o meu amigo, do sofrimento
universal. 210

209 Cf. ibidem, in ibidem, 34.
210 Cf. ibidem, in ibidem, 41-42.
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Mas, curiosamente, depois de haver formulado o pen-
samento metafísico-gnóstico da estética de Brandão em termos
de Dor e de Sonho, Junqueiro não deixará de observar ao amigo
(Raul Brandão) que, antes dele, também já ele próprio, nos seus
«Ensaios Espirituais, ainda inéditos», havia afirmado idêntica
concepção, acerca da Natureza (Cosmos, Mal). E, para o com-
provar, Junqueiro, mais do que afirmá-lo, faz mesmo questão de
transcrever na Carta-Prefácio uma página dos Ensaios Espi-
rituais 211.

Contudo, posteriormente, nas Prosas Dispersas (1921),
Junqueiro virá a declarar que abandonara alguns aspectos da
concepção mencionada 212.

Esta interpretação metafísico-gnóstica de Junqueiro acerca
do pensamento que subjaz à estética de Brandão reveste-se de
uma especial importância. Porquê? Porque tal interpretação, ao
estabelecer uma relação do pensamento de Brandão com a
metafísica gnóstica, torna, por um lado, metafisicamente inte-
ligível a interpretação da estética de Brandão como uma estética

211 Cf. ibidem, in ibidem, 42-43. Para além de transcrever a dita «pá-
gina», Junqueiro afirma: «Nos meus Ensaios Espirituais, ainda inéditos, eu
exprimi inúmeras vezes a mesma ideia. Quer ver? Destaco uma página:
[...]» (cf. ibidem, in ibidem, 42).

212 Cf. ibidem, in ibidem, 42. Conforme as próprias palavras de Jun-
queiro nas Prosas Dispersas (1921), impor-se-á guardar uma certa reserva
quanto ao pensamento que Junqueiro efectivamente manteve relati-
vamente à perspectiva de pensamento (metafísico-gnóstico) que ele
predicou de Brandão no que concerne a Deus, ao Cosmos e/ou à Dor e/
ou ao Sonho e/ou ao Mal. Com efeito, Guerra Junqueiro, ao inserir a Carta-
-Prefácio na sua edição de Prosas Dispersas, publicada em 1921, no capítulo
epigrafado sob «Raul Brandão (Carta-Prefácio aos ‘Pobres’)», afirma que
nesta edição de Prosas Dispersas omitiu «meia dúzia de linhas» e a dita
página de Ensaios Espirituais, por ter rejeitado entretanto algumas das
ideias contidas nessa página, transcrita na Carta-Prefácio, de 1902-1903:
«Cortei d’este prefacio meia dúzia de linhas e uma pagina dos meus
Ensaios Espirituais, ainda hoje ineditos. Havia n’essa pagina algumas ideias
excelentes, que mantenho ainda, mas havia outras que rejeitei depois» (cf.
Junqueiro, Prosas Dispersas, 65).
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da idealidade na realidade, e por outro, credibiliza a hipótese que
sustenta a convergência da perspectiva estética de Brandão com
a de Bruno, de forma a poder-se considerar que se terá dado
uma real interlocução entre Bruno e Brandão.

E tal interpretação afigura-se tanto mais verosímil quanto,
antes de Brandão e mesmo de Junqueiro, e em termos in-
comparavelmente mais profundos e mais sistematizados, já
Sampaio (Bruno) havia formulado em Portugal, não só a
concepção metafísico-gnóstica de Deus e do Cosmos, mas
também a perspectiva ideal-real da estética, a de uma estética
da idealidade na realidade, equacionada em termos de uma
idealidade revelada 213.

Retornando-se à interpretação metafísico-gnóstica da
estética de Raul Brandão, interpretação corroborada de forma
particularmente autorizada por Guerra Junqueiro, também se
revestirá de particular importância acrescentar que o escritor da
Foz, apesar de o não fazer em termos formalmente filosóficos,

213 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389-398; 460-462. Ainda que, em termos
formais e explícitos, só tenha formulado o pensamento metafísico-gnóstico
do Mal em A Idéa de Deus (1902), Sampaio (Bruno) já manifesta claramente
essa concepção em obras anteriores, designadamente em A Geração Nova
(1886), nas Notas do Exílio (1893) e em O Brazil Mental (1898). Afirmando
expressamente na Carta Íntima que com A Idéa de Deus pretendia formular
a sua rectificação à Analyse da Crença Christã (1874), Bruno acrescenta
entretanto no mesmo contexto que já havia recusado o livro da juventude,
contrapondo-lhe um pensamento místico-metafísico, «nas folhas soltas do
jornalismo, literário e político; na conclusão de A Geração Nova; em
diversos lances determinados de O Brazil Mental» (cf. ibidem, LXI). De
resto, o facto de Bruno só sistematizar de forma acabada em A Idéa de Deus
(1902) um pensamento que já está claramente indiciado em A Geração Nova
(1886) terá muito a ver com uma atitude que o norteava de forma assu-
mida, e que consistia em adiar o mais possível a divulgação das suas
ideias na sua forma definitiva, designadamente sob a forma de publicação,
e isto para evitar ter porventura que se retractar posteriormente. Esta
atitude de Bruno, conforme o comprova a Carta Íntima, terá uma estreita
relação com o trauma que representara para ele a publicação de a Analyse
da Crença Christã, livro de que veio a retratar-se posteriormente.
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corrobora com palavras suas a leitura metafísica que Guerra
Junqueiro e Vergílio Ferreira fizeram acerca do seu pensamento.

Assim, se, por um lado, em A Farsa (1903), ele demonstra
possuir uma perfeita lucidez quanto ao facto de tudo ter
mudado, desde que veio a liberdade do positivismo,

Está tudo muito mudado depois que veio a liber-
dade [...]. Há outros princípios. É o que nós chamamos
o positivismo [...]. Agora já não há Deus nem há nada
[...]. Agora é cada um para si. São outras bases [...]. Essas
coisas antigas eram endróminas que os frades metiam na
cabeça da gente, para só eles gozarem a vida [...] Está
tudo mudado. Porque não sei se o senhor sabe que o
princípio — note bem — o princípio da felicidade dos
povos é a imoralidade 214,

por outro lado, ele também se mostra capaz de proclamar, em
A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore (1896), que «por este
fim de século, em que a metafísica de novo predomina e a asa
do Sonho outra vez toca nos espíritos», «a necessidade do
desconhecido de novo se estabelece» e que o que importa será
precisamente o «princípio e o fim», porque «para lá do muro é
que está a verdade e o belo — Deus»:

Singulares criaturas devem nascer por este fim de
século, em que a metafísica de novo predomina e a asa
do Sonho outra vez toca nos espíritos, deixando-os
alheados e absortos. A necessidade do desconhecido de
novo se estabelece. A ciência, que por vezes arrastou a
humanidade, que a supunha capaz de ir até ao fim —
bateu num grande muro e parou. Que importam o
princípio e o fim? Ora é exactamente o princípio e o fim
que importam. O caminho é estéril, seco e aborrecido.
Para lá do muro é que está a verdade e o belo — Deus. 215

214 Cf. Brandão, A Farsa, 76-77.
215 Cf. idem, A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore, 112.
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216 Cf. ibidem, 86.

E, finalmente, corroborando essa visão metafísica do Cos-
mos e do Homem, é ainda o mesmo Brandão que professa a sua
crença na habitação de uma força divina, ainda que de teor
panteísta, no Cosmos e na História, na qual reside o fundamento
de toda a renovação e de toda a esperança:

Que é Deus? — É esta força inconsciente, cega, fe-
cunda, que rebenta na matéria, enche de flores as árvores,
de emoção os poetas, e, cega como o destino, forte, sem
piedade, tudo transforma, e leva, numa aluvião, corações,
lágrimas, cérebros, para irem mais tarde, numa outra
Primavera, cobrir de flor as cerejeiras?... 216

Em suma, sendo horas de concluir, também será de afirmar
finalmente que o pensamento de Sampaio (Bruno) sobre a
filosofia da estética terá constituído um contributo fundamental
para a renovação do pensamento da estética e/ou da arte em
Portugal, de cuja interlocução Brandão se nos afigura ter sido
um dos primeiros casos.
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CAPÍTULO III

A RECEPÇÃO DE AMORIM VIANA
POR SAMPAIO (BRUNO) OU

O CONFRONTO DE DUAS «RAZÕES» *

Com certeza que não será fácil encontrar no Pensamento
português um autor que tenha tido noutro uma influência tão
grande como a que Amorim Viana (1822-1901) exerceu em
Sampaio (Bruno) (1857-1915). Essa influência foi tal que, se hoje
se quiser ler Bruno, não se poderá fazê-lo sem se ter em conta
o pensamento de Viana, tal como, se se quiser caracterizar a
recepção do pensamento de Viana por Bruno, tal não passará em
boa medida de se fazer a história do pensamento de Bruno.

Com isto, não se pretende no entanto dizer que a recepção
de Viana por Bruno consistiu num mero seguimento do pri-
meiro pelo segundo. De modo algum! É que, embora Bruno
tenha começado pelo seguimento entusiástico de Viana, muito
cedo se independentizou dele, afirmando um pensamento pró-
prio e de orientação filosófica oposta.

* Este texto corresponde em boa medida ao que, sob o título «Recep-
ção de Amorim Viana em Sampaio (Bruno): do ‘livro abandonado’ a ‘A Idéa
de Deus’», foi publicado in Actas do Colóquio «Amorim Viana e a Filosofia em
Portugal» (organização de José Gama), Braga, Publicações da Faculdade de
Filosofia (UCP), 2003, 25-66.
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Por isso, não poderá ser senão com satisfação que par-
ticipamos num Colóquio que, para além de ser realizado sob o
signo da comemoração do primeiro centenário da morte de
Amorim Viana, se propõe incluir no seu programa o estudo da
recepção de Amorim Viana por Sampaio (Bruno).

Amorim Viana, «o philosopho portuguez»

Ao referir-se a Amorim Viana, Sampaio (Bruno) trata-o
como «o philosopho e mathematico» 1, «o mathematico phi-
losopho» 2, «o sabio» 3, «o philosopho» 4, «o philosopho portu-
guez» 5. Porém, de entre todos estes epítetos, Bruno manifesta
preferir dominantemente o de «philosopho portuguez».

Sob o ponto de vista biográfico, Bruno relaciona Viana com
as cidades de Lisboa, de Viana do Castelo, de Paris, de Coimbra
e sobretudo com a do Porto: com a de Viana pelos antepassados,
com Paris (pelos estudos secundários), com Coimbra pelos
estudos universitários, com Lisboa pelo nascimento e pela
morte, com o Porto (1850 a 1883), sobretudo pela sua actividade
profissional e intelectual. Da relação de Viana com o Porto,
Bruno dirá que «Amorim Vianna fixara-se no Porto» e que «essa
passara a ser a sua terra».

Bruno fala de Viana, da sua personalidade e do seu perfil
intelectual, como de alguém a quem conheceu profundamente,
como de alguém com quem teve uma relação de grande em-
patia.

Para traçar o perfil de Viana, Bruno demonstra eleger sobre-
tudo a A Idéa de Deus e a Carta Íntima. No entanto, nós, porque
nos propomos privilegiar a perspectiva do pensamento, restrin-

1 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, Porto, Livraria Chardron, 1902, 304.
2 Cf. ibidem, 130.
3 Cf. ibidem, LIII; 304.
4 Cf. ibidem, 129; 131.
5 Cf. ibidem, XI; 220; 290.
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gir-nos-emos fundamentalmente a A Idéa de Deus, e, ainda neste
caso, apenas a dois contextos, nos quais Bruno realça a figura
de Viana como filósofo e como matemático.

Efectivamente, quando Sampaio (Bruno) quer evidenciar
Amorim Viana como «o philosopho», «o philosopho portu-
guez», ele enfatiza, por um lado, o papel que Viana teve na
recepção da Vida de Jesus, de E. Renan, em Portugal (Lisboa,
Braga e Porto), e, por outro lado, o nível filosófico da Defeza do
Racionalismo ou Analyse da Fé, que Viana publicara em 1866.

Apoiado num e noutro aspecto, Bruno, para além de nos
elucidar sobre a história do próprio nome de Pedro de Amorim
Viana, falar-nos-á sobretudo da estatura de Viana como filósofo
racionalista, e Bruno fá-lo-á em termos tais que se fica a concluir
que Viana foi além de Renan no racionalismo: «Em Paris
publicara Renan a Vida de Jesus. Fôra um raio que cahira na
espapaçada sonnolencia espiritual clerical. E o tonitroante echo
da assombrada raiva chegou até estas placidas, sepultas pa-
ragens lusitanas. Em Lisboa, penetrada de lazarismo francez, a
indignação não teve limites [...]. Em Lisboa tinha-se andado para
traz; e onde coubera o prefactor da ‘Encyclopedia’ não cabia já
o historiador critico de Jesus [...]. Renan continuava proscripto
da intellectualidade portugueza. Também [...], Braga rejeitou-o
e repelliu o auctor [...]. No Porto, porém, Renan deparou com
melhor recebimento; mais uma vez do Porto recebeu a reacção
clerical affronta e aggravo [...]. Mas, se, para a Lisboa intel-
lectiva, a obra de Renan peccara por excesso, para o Porto
mental, pelo contrario, ella peccava por defeito. O seu racio-
nalismo era considerado insufficiente. E chocava a indecisão do
illustre pensador em momentos tam decisivos da especulação
critica, qual o da questão do milagre, que elle, por fóra da
constatação historica, theoricamente deixara em suspenso.
Amorim Vianna fixara-se no Porto; essa passara a ser a sua terra.
De resto, elle procedia d’estas regiões [...]. Nascido em Lisboa,
por sua estirpe (ele) era minhoto. Assim o revelou. Sua gente
eram os Amorins, de Vianna, do-Castello agora. Um seu ante-
passado foi, com a familia, para a capital. Alli havia, na visi-
nhança, outros Amorins, suspeitos de terem parte de nação e
judaisarem ainda. O antepassado do philosopho, para se furtar
a incommodos e livrar-se das garras inquisitivas do Santo-
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-Officio, entendeu prudente assignar-se Fulano Amorim, de
Vianna. Não Amorim, de Lisboa. Passado o terror, delido o
perigo, Amorim, de Vianna transformou-se, por euphonia, em
Amorim Vianna. Ora, Amorim Vianna (Pedro) já em Coimbra
impressionara fundamente os seus contemporaneos univer-
sitarios pelas suas rarissimas disposições metaphysicas [...]. Ora,
em 1864 amigos e companheiros recordaram-se dos estudos
religiosos por Amorim Vianna publicados em 1852 nas paginas
da Peninsula. Alli dissertara sobre a infallibilidade pontificia,
sobre o poder temporal, a proposito das agapetas e do novo
dogma da Immaculada Conceição. Alli se atrevera a fallar da
divindade de Jesus. Alli discutira o problema dos milagres.
E, emfim, a um dos seus escriptos de materia religiosa o déra
como um extracto sendo de livro inedito. Chegara o momento.
Aquella era a hora. Se o livro estava incompleto, porque o não
completava? Se o livro envelhecera, porque o não reelaborava?
Cumpria aproveitar a disposição do espirito publico, n’aquelle
instante, para aquella ordem de questões. O seu antigo discipulo
da Polytecnica snr. Azevedo Albuquerque não o abandonara ao
torpôr d’uma vontade vacillante, ao indifferente desdem d’uma
mente que se abastava e prescindia do applauso publico.
Procurava-o; cortezmente, forçava-o a sentar-se á meza. Punha-
-lhe a penna defronte. Amorim Vianna resignava-se, escrevia.
Escrevia o livro que appareceu n’esse anno de 1864 e se intitula
Defeza do Racionalismo ou Analyse da Fé [...]. Seu livro fica
caracterisado, de conjuncto, desde que se diga que o primeiro
capitulo versa as relações entre A Razão e a Fé; que o seu
segundo capitulo se occupa da Crença no incomprehensivel em
quanto ás idéas; que o seu terceiro capitulo, completando, tracta
da Crença no incomprehensivel em quanto aos principios; que,
finalmente, toda a obra se apanha a si-mesma, se reproduz e
resume em um appendice, ainda e sempre, sobre os Milagres.
A intelligencia do auctor firma-se estavelmente n’este conceito
basilar: a constancia das leis da Natureza.» 6

6 Cf. ibidem, 124-132.
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Mas, se a recepção da Vida de Jesus no Porto e a Defeza do
Racionalismo constituíram fundamento para que Bruno classi-
ficasse Viana de «o philosopho», «o philosopho portuguez»,
como um filósofo que, no seu entender, suplantara o próprio
Renan em termos de postura racionalista, analogamente a
resposta que Viana dá aos defensores da análise infinitesimal e
do «infinito mathematico» 7, como «prova» da existência de
Deus, constituirá argumento para que Bruno se lhe refira não
só como «o mathematico» português, mas também como um
matemático de estatura internacional.

Assim, depois de desconstruir o «argumento mathema-
tico» 8 da existência de Deus, afirmado sobretudo pelo padre
Gratry, Bruno, com base no pensamento de Viana, desclassifica
nestes termos o «supranaturalismo theologico» de todos os que,
«adduzindo exemplos de sciencias estranhas á que tratam» 9,
«desertam da mathematica para a metaphysica» 10: «Amorim
Vianna era philosopho e mathematico; no Lyceu de Lisboa, pro-
fessara a logica; na Polytecnica do Porto, a analyse infinitesimal.
O ‘Jornal das Sciencias Mathematicas’, fundado, dirigido e
principalissimamente redigido pelo insigne mathematico por-
tuguez Francisco Gomes Teixeira, inseriu trabalhos especiaes do
descuidoso sabio; no opusculo official, apontando o desenrolar
do estudo das mathematicas em Portugal no seculo transcorrido,
que, para a secção idonea da Exposição commemorativa de Paris
em 1900, o snr. Rodolpho Guimarães registrou-os, como a de-
monstração do theorema de Villarceau sobre o toro; como o cal-
culo da area lateral e do volume da cunha conica, determinada
pela intersecção d’um cone de revolução de dois planos, sendo
um d’estes perpendicular ao eixo de revolução; ahi propoz
problemas, cujas soluções apresentaram os snrs. Schiappa
Monteiro e Francisco Horta; ahi, a uma questão proposta, apre-
sentou, elle, sua solução, com o emprego exclusivo da geometria

7 Cf. ibidem, 294; 298; 304-307; 309.
8 Cf. idem, O Brazil Mental, Porto, Livraria Chardron, 1898, 349.
9 Cf. idem, A Idéa de Deus, 305.
10 Cf. ibidem, 303-304.
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elementar. O seu conhecimento intimo das mathematicas con-
dul-o, pois, a enfastiar-se com estas importunidades theologicas,
que chegam a parecer-lhe impertinentes. De fórma que é um
pouco azedadamente que devolve a setta a Frayssinous, rezin-
gando por estas palavras, mal humoradas: ‘Ha o sestro, que,
infelizmente, não é particular aos theologos; ha o sestro em
muitos escriptores de querer confirmar suas idéas adduzindo
exemplos de sciencias estranhas á que tratam. É um sophisma
ad ignorantiam, que tem funestas consequencias. Na maior parte
dos casos, nem o leitor nem o escriptor tem clara intelligencia
do que referem; e por isso o argumento da supposta analogia
não póde ter para elles valor. A asymptota da hyperbole, e, em
geral, todos os theoremas que envolvem a noção do infinito, têm
sido uma mina para os enthusiastas dos mysterios. Pois a
mathematica, a sciencia certa e clara por excellencia, tambem
admitte mysterios?! Que humilhação para a pobre razão; porém
que triunpho para os seus inimigos! Mas, francamente, qual será
o mathematico, a menos de estar obcecado pelo espirito de
partido, que conceda vêr um mysterio, uma verdade superior
á razão, em uma conclusão que a razão, logicamente, deduz de
um raciocinio?’» 11

Por tudo isto, «o perfil de Amorim Vianna» «figurar-se-á»
como credor da «estima» «enthusiastica» de Bruno e da geração
de «moços mentalmente ambiciosos» a que Bruno pertence,
sobretudo porque Viana lhes aparece como uma «figura roma-
nesca de philosopho solitario», como uma «individualidade»
«arredia» e «esquiva do convivio» 12. Confirmando a «estima»
«enthusiastica» que Viana constituíra para si e para a sua
geração na juventude, Bruno registará mais tarde na Carta Íntima
que a «reminiscencia» de Viana nunca mais se lhe «deliu» da
memória 13.

11 Cf. ibidem, 304-306; P. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo ou
Análise da Fé (prefácio de António Braz Teixeira. Organização e fixação do
texto de António Carlos Leal da Silva), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 1982, 64-65.

12 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, XLVIII.
13 Cf. ibidem, XLVIII-XLIX.
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Da «admiração critica» ao «livro abandonado»

No entanto, a «reminiscencia» de Viana em Sampaio
(Bruno) não se ficará pelo carácter mítico da juventude.
Operando-se em Bruno uma alteração profunda em relação ao
«mestre» 14, a sua atitude para com o pensamento de Viana não
consistirá tão-só em evoluir do «assombro» para uma «admi-
ração critica», mas ela corresponderá a uma evolução que o fará
passar da própria «admiração critica» à ruptura com o pen-
samento de Viana.

No entanto, não obstante esta evolução, jamais se deu entre
os dois filósofos a ruptura da «amizade», embora, da parte de
Bruno, ela tenha passado a pautar-se pela contenção e pelo auto-
domínio. Aquando da morte do «mestre», Bruno caracterizou
nestes termos a sua relação com ele:

Eu, como todos os rapazes do Porto — quando nós
eramos moços! — assombrei-me, primeiro; admirei,
depois, esta rara, unica physionomia metaphysica e
romanesca. Querem crêr? Lamento os rapazes d’este
tempo, perante os quaes já não perpassam d’essas visões,

14 No contexto em que alude à crítica efectuada por Amorim Viana
sobre o exagero da exigência do «diploma» para os cargos, Sampaio
(Bruno), atribuindo a Viana uma autoridade especial neste domínio,
assume-se como alguém que o «estuda»: «Qualquer que fôsse a justiça ou
a improcedencia d’estes conceitos triviaes, falsos quando mal applicados,
exactos quando applicados bem, o que persistia, sempre e em qualquer
hypothese, como um abuso e um aggravo, era e é a exclusão systematica
dos não-diplomados, em manifesto contraste com a disposição referida da
lei fundamental do paiz. O systema todo possuia ainda uns restos de
prestigio; e, comtudo, esta incongruencia, já então ostensiva e flagrante,
provocou a sinceridade da critica d’um eminente diplomado, aliaz, aquelle
que estudo, Amorim Vianna, bacharel em Mathematica pela Universidade
de Coimbra e professor de mathematica na Academia Polytecnica do
Porto, depois de o haver sido de philosophia no Lyceu de Lisboa. Elle
escreveu, a proposito, nas paginas d’uma revista litteraria do tempo, um
artigo de protesto contra estas infracções constitucionaes» (cf. ibidem, 99).
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mysticamente espirituaes, esparzindo um rasto inquieto
de religiosidade critica. N’uma folha de provincia (A Au-
rora do Lima, do snr. José Espergueira) debuxei-lhe ao
tempo, com um enthusiasmo juvenil, traços enthu-
siasticos. Mais tarde, em uma publicação da capital (Re-
vista de Portugal e Brazil, de Luciano Cordeiro), abalancei-
-me a tentar-lhe criticas severas. No fim, dominava-me.
Conhecemo-nos; e e elle me honrou com a sua amizade
difficil. 15

A Analyse da Crença Christã, publicada em Junho de 1874,
é a obra em que Bruno, por excelência, com apenas 16 anos, se
afirma como um seguidor «enthusiastico» e estremado do
pensamento de Viana. Tendo-a consagrado à «memoria» do pai,
Bruno dirá que se trata de um «livro» que é, «em parte, o reflexo
do ensino» que o pai lhe «ministrara contra as superstições», e
que «ahi estava bem. Mas excedia-o pela vilta de impias
audacias. E ahi não podia estar peor» 16.

Ao mesmo tempo, desvelando na Carta Íntima outros
contributos importantes que estiveram na sua base, Bruno
acrescentará que, para além do pai e de Patrice Larroque,
«recorrera já a outros subsidios», entre os quais, como o mais
importante, menciona a Defeza do Racionalismo, de Amorim
Viana, «obra, no seu entender, pensada com profundeza e com
nobreza escripta» 17.

Assumindo, por sua vez, a Analyse da Crença Christã como
um «livro» de «impias audacias», Bruno classifica este «livro»
de «má coisa». As «duas palavras», com que, à maneira de
prefácio, o introduz, são a comprovação disso: «O meu livro é
um livro de combate. Filiado na eschola dos athletas do século XVIII

e dos renovadores da epocha actual, este volume tem por fim
bradar bem alto ao povo que contemple de face os seus idolos,
e que reconheça na sua crença o absurdo e a negrura: — o Erro

15 Cf. ibidem, LV.
16 Cf. ibidem, XLVI.
17 Cf. ibidem.
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contra a Sciencia, o Insulto contra a Rasão, a Nodoa na Historia.
— Fiat lux! Vamos, tracta-se de écraser l’infame. Esmaguemos o
infame, pois.» 18

Mais, pressupondo como assunções básicas da Analyse da
Crença Christã a negação do milagre e da «creação» judaico-
-cristã 19, Bruno tanto é categórico na afirmação do absurdo dos
grandes «dogmas e crenças» do cristianismo («Peccado original,
Trindade, Incarnação, Redempção, Presença real na Eucaristia,
Ressurreição da carne, Eternidade das penas, Immaculada con-
ceição de Maria, Infallibilidade do papa...») 20, como, sustentan-
do a incompatibilidade da razão e da fé, defende que «sciencia
e religião são idéas que se excluem», que «para se ser incredulo
é preciso ser-se pensador», que, para se libertar o povo dos
absurdos e das infâmias, da «mentira religiosa e dos seus co-
rollarios, a intolerancia e o fanatismo», é preciso dar-lhe «luz,
ainda luz, sempre luz» 21.

Numa palavra, à luz da Analyse da Crença Christã, Bruno
concebe que só é possível ser-se «ou christão ou racionalista» 22.

No entanto, e não obstante o óbvio contributo que Viana
teve para o teor estremadamente racionalista e irreligioso da
Analyse da Crença Christã, de modo algum se pode concluir que
Bruno se inspirou exclusivamente no «philosopho portuguez».
Há que dizer que, para além do «enthusiasmo» «juvenil» de
Bruno, também é responsável por esse «espírito» o «puro
deismo» de Patrice Larroque e do pai de Bruno, assim como o
racionalismo e/ou o positivismo racionalista e/ou materialista
inspirado por autores como Voltaire, Feuerbach, Strauss, J. Si-
mon, Darwin, L. Büchner... 23

18 Cf. idem, Analyse da Crença Christã, Porto, Typ. de Artur José de
Sousa, Junho de 1874, XIV.

19 Cf. ibidem, 1; 16-17.
20 Cf. ibidem, 124-301.
21 Cf. ibidem, 307; 311; 328.
22 Cf. ibidem, 217.
23 Cf. idem, A Idéa de Deus, XLVI. Corroborando, por um lado, o teor

incorrecto do pensamento que expusera na Analyse da Crença Christã em
relação às religiões em geral e à religião cristã em particular, e por outro
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Aliás, a prova de que não é apenas Viana que está na base
do racionalismo e da irreligião de Bruno está em que, já na
altura da publicação da Analyse da Crença Christã (Junho de
1874), Bruno se assume como estando muito para além do
«mestre», pois, imediatamente a seguir à publicação do seu
«livro», Bruno, em Julho de 1874, num artigo publicado na
Revista Portugal e Brazil, denuncia Viana, por o «mestre», na
Defeza do Racionalismo, ao contrário de Patrice Larroque, se ter
ficado como Strauss por um «tremulo racionalismo»: «Patrice
Larroque, o valente luctador do Examen critique des doctrines de
la religion chrétienne, protesta no prefacio de sua obra contra a
inundação das frivolidades romanescas dos Louis Noir e dos
Ernest Capendu que por então alastrava a França; e sabeis como
elle responde a essas necedades publicadas? Por um livro
profundo, sabio, formidavel. O sr. Amorim Vianna não entende
assim. O seu racionalismo chegou ao ponto tremulo do de
Strauss, e elle, que na Peninsula declarava a orthodoxia catholica
a mais racional (?) possivel, não quiz de fórma alguma seguir
as pisadas de Larroque, o demolidor, de Jacobus, o inexoravel,
de Feuerbach, de Miron, de Rivière, e mais. Repelle o milagre,

lado, que este livro fora influenciado por outros autores para além do
contributo especial de Viana (e de P. Larroque), Bruno afirmará em 1911:
«Os avançados que desacatam egrejas em Lisboa ignoram que a religião
é hoje na Europa civilisada uma... sciencia. Ignoram que ha em França,
na Eschola dos Altos Estudos, uma Eschola denominada das ‘sciencias
religiosas’ [...]. Nos meus remotos tempos de menino-e-moço, tambem eu
discorrera no mesmo espirito ácerca das religiões em geral e do chris-
tianismo em particular; eu estava então na ideia transcendental de que o
christianismo fôra uma burla inventada pelos padres para embair os
povos; e esta insigne parvoice dilui-a em mais de tresentas paginas inge-
nuas. O auctor em que me baseava (além de Pedro d’Amorim Vianna, na
‘Defeza do Racionalismo’, que eu, de resto, entendera insufficientemente)
foi Patrice Larroque, no ‘Examen critique des doctrines de la réligion
chrétienne’; e outrosim amanhei varios dos escriptos do inevitavel Voltaire,
recolhidos na excelente edição Buchot [...]» [cf. Diario da Tarde — Folha
Republicana (Director-Editor, Eduardo F. Reis), Porto, anno XIV, n.o 7 (Nova
Serie), 9 de Janeiro de 1911].
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mas conserva-se acceitando de certo modo o dogma e pertence,
pois, àquelle tremulo racionalismo que declara ‘saber que a
essencia interna de doutrina christã é completamente inde-
pendente das suas investigações criticas. O nascimento sobre-
natural do Christo, os seus milagres, a sua ressurreição e a sua
ascenção ao ceu permanecem eternas verdades, ainda que
qualquer duvida se apresente sobre a realidade d’essas coisas,
como factos historicos’. D’ahi o descahir o auctor por vezes
n’aquelle mysticismo melancholico que caracterisa Theodoro
Jouffroy; d’ahi as allusões sarcasticas ao materialismo como as
que faz a A. de Maury, ‘cujas tendencias materialistas des-
lustram a vasta erudição’.» 24

De resto, comprovando esta posição de vanguarda relati-
vamente a Viana, Bruno já havia anunciado, na «capa» da Ana-
lyse da Crença Christã, um segundo «volume», a que tencionara
pôr o título de A Idéa de Deus 25, e que ele concebera como de-
vendo ser «o esboço de critica da theodicea», um «ensaio de
philosophia materialista» 26.

Porém, se, até Junho de 1874, e não obstante a crítica que
teceu ao «trémulo racionalismo» do «mestre», Bruno ainda se
mantém no «assombro» e na «admiração» «enthusiastica» de
Viana, tal posição alterar-se-á claramente logo a seguir. Nesse
mesmo ano de 1874, na Revista de Portugal e Brazil, nos números
de Julho, Agosto e Setembro, Bruno publicará três artigos

24 Cf. J. P. Sampaio, Memorias de Mme Lafarge — Traducção de Pedro
d’Amorim Vianna, in Revista de Portugal e Brazil, Lisboa, 2.o vol., Abril a
Setembro 1874 (Julho 1874), 101-102.

25 Ao afirmar na Carta Íntima, como que prefácio d’A Idéa de Deus,
que «na capa» da Analyse da Crença Christã «annuciou então outro, a
seguir, com o titulo agora apposto ao presente tomo», Sampaio (Bruno)
explicita sem mais que o «volume» que ele concebeu como devendo
seguir-se à Analyse da Crença Christã era para ter como título o de A Idéa
de Deus (cf. Bruno, A Idéa de Deus, XLVI). Por isso, nada mais coerente com
o seu projecto da juventude do que, quando Bruno vier a reassumir na
maturidade esse «livro abandonado», atribuir-lhe também o título de
A Idéa de Deus (cf. ibidem, LVI).

26 Cf. ibidem, XLVI.
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particularmente críticos contra o pensamento de Viana. E, em-
bora eles ainda evidenciem uma «admiração» profunda pelo
«mestre», a «admiração», agora, já é manifestamente «critica».
Ao comentar mais tarde na Carta Íntima esses artigos, escritos a
propósito da tradução das Memorias de Mme Lafarge, Bruno falará
deles como de «criticas severas» a Viana.

Para essa crítica, Bruno baseia-se essencialmente em dois
argumentos: por um lado, no facto de Viana se ter revelado
abaixo daquilo que nos habituou a esperar dele, e, por outro, no
facto de já ter passado «a época da escholastica, em que a ultima
ratio era o Magister dixit».

Bruno tanto entende que o «auctor da Analyse das con-
tradicções economicas de Proudhon» «deveria, para sua honnra e
nossa gloria, continuar a trilhar a via que encetara pela publi-
cação da Defeza do racionalismo, estudando, ensinando e con-
correndo pela sua parte (e bem grande que póde ser) para a
construcção do livre pensamento» 27, como entende que o
Magister dixit «é uma das mais terriveis causas dos erros», de
sorte que, se «o illustre professor da academia polytecnica do
Porto seguiu» o «caminho errado» de nos dar «a traducção das
Memorias de Mme Lafarge, seguidas d’um obsoleto estudo moral
ácerca da auctora, estudo onde se avançam muitas proposições,
aliás importantissimas, que de modo algum se provam», então
ele deve ser firmemente advertido de ter «sacrificado no altar
do constituido» 28.

Sampaio (Bruno) será contundente, antes de mais, em
relação à falta de qualidade da «traducção»: «Em verdade,
aquelles dois volumes que o sr. Antonio José da Silva acaba de
editar, são enfesados, rachiticos, sem idéas e sem portuguez [...].
A traducção do sr. Pedro d’Amorim Vianna não é boa. Encon-
tram-se n’elle a cada passo a amphibologia tosca, o gallicismo
inutil e a cacophonia desagradabilissima [...]» 29

27 Cf. Sampaio, Memorias de Mme Lafarge, in ibidem, Julho 1874, 101.
28 Cf. ibidem.
29 Cf. ibidem, 101-102.
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No entanto, a falta de qualidade da tradução não será o seu
«alvo» principal da sua crítica. O «alvo» será essencialmente o
«obsoleto estudo moral ácerca da auctora»: «Mas não é este o
meu alvo: tenho por fim tão sómente a analyse do Estudo moral
de s. exc. a sobre M.me Lafarge.» 30

E, porque, nesse «obsoleto estudo moral», Viana sustentara
posições erradas, Bruno questioná-lo-á em relação a essas
mesmas posições, sobretudo no concernente à sua tese sobre os
Mystères du Peuple, de Eugène Sue 31, sobre o pensamento de
Platão acerca dos poetas na República e acerca da Interna-
cional 32, sobre a posição de Vítor Hugo em relação à Repú-
blica 33, sobre a rejeição de Portugal como «nação de ne-
greiros» 34, e, finalmente, sobre a incoerência do perfil moral de
Mme Lafarge 35.

Mas, se a atitude patenteada na série dos três longos artigos
já era mais que suficiente para nos demonstrar o espírito de
autonomia e de capacidade crítica de Bruno em relação ao
«mestre», esta postura sai então vigorosamente reforçada com
a forma como termina os referidos artigos:

Em conclusão, lamentando que o sr. Amorim Vianna
não se soubesse conservar á altura onde o levaram os
seus estudos na Peninsula e a sua Defeza do racionalismo,
faço votos para que, convicto do máo caminho que tri-
lhou ora se entregue de novo á profundesa d’estudos que
o collocaram no gremio dos pensadores mais distinctos
da Europa culta... 36

30 Cf. ibidem, 102.
31 Cf. ibidem, 103; 119-123; Bruno, A Idéa de Deus, XI-XII.
32 Cf. Sampaio, Memorias de Mme Lafarge, in ibidem, Agosto 1874, 151-

-152; Bruno, A Idéa de Deus, 73-74.
33 Cf. Sampaio, Memorias de Mme Lafarge, in ibidem, Setembro 1874,

175.
34 Cf. ibidem, 176.
35 Cf. ibidem, 186-191.
36 Cf. ibidem, 191.



304

Porém, a postura crítica de Bruno para com Viana não se
ficará por aqui. Prosseguindo e revestindo-se de um teor cada
vez mais demarcado, a sua crítica atingirá o ponto supremo
n’A Idéa de Deus, na qual já se não está apenas em presença de
uma «critica» a um pensamento com que ainda se concorda
relativamente às perspectivas fundamentais, mas sim de uma
«critica» que consubstancia um pensamento metafisicamente
oposto e de sentido alternativo.

Aliás, é o próprio Bruno que, na Carta Íntima, fala d’A Idéa
de Deus como do livro que formaliza o rompimento com o seu
próprio pensamento da juventude e com o de Viana.

Com efeito, ao desvelar na Carta Íntima a génese d’A Idéa
de Deus, Bruno, logo depois de dizer que «tentou criticas
severas» a Viana na Revista de Portugal e Brazil, não só afirma
que A Idéa de Deus é finalmente o «livro amplo, satisfactorio e
claro» que tanto desejou escrever «acerca de Amorim Vianna e
do seu tempo», como acrescenta que este livro consubstancia a
retoma do «livro abandonado», daquele «livro» que «annun-
ciara» aquando da publicação da Analyse da Crença Christã, e que
deveria ter consistido num «esboço de critica da theodicea»,
num «ensaio de philosophia materialista» 37.

No entanto, ao retomar na maturidade o dito «livro aban-
donado», Bruno não deixa de explicitar que esse «livro», para
que o possa retomar, terá que ser «reescrito», do «invez agora».

De facto, o «livro abandonado» será retomado por Bruno
sob a designação de A Idéa de Deus. No entanto, ao ser retomado
como A Idéa de Deus, o «livro abandonado» será «agora» o
«invez», o contrário, do que teria sido se tivesse sido continuado
e acabado na juventude, na sequência da Analyse da Crença
Christã.

Assim, se o «livro abandonado», concebido sob a inspiração
de Amorim Viana e da Defeza do Racionalismo, como sequência
da Analyse da Crença Christã, teria sido o livro do racionalismo
puro e da irreligião, «agora», A Idéa de Deus, enquanto «rees-

37 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, XLVI.
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crição» ao «invez» do «livro abandonado», será o livro da síntese
da positividade, da razão e da revelação, i. é, da ciência, da
filosofia e da religião 38.

Porém, acerca da questão em causa, importará perguntar:
O que é que fez com que Bruno tivesse deixado de se rever no
«livro abandonado» e no pensamento de Viana, a ponto de, só
com «reler» as poucas «laudas» «impressas» na juventude,
«dez», se tenha sentido «desanimado» e «desfallecido», «re-
cuperando» desse «desanimo» e desse «desfallecimento» só
quando «se recordou» que lhe era possível retomar o «livro
abandonado», desde que o «reescrevesse» do «invez agora»? 39

Atento o pensamento global de Bruno, a resposta para uma
tal questão não poderá estar senão no facto de ele ter passado
a conceber a filosofia e a religião em termos místico-gnósticos,
para o que, além da educação, da investigação histórica e do
acesso ao pensamento místico-metafísico, sobretudo da cabala,
terá sido determinante a sua própria experiência mística.

De facto, uma vez de posse desta perspectiva filosófico-
-religiosa, sobretudo por causa das suas implicações no âmbito
da concepção da filosofia, do Mal e da religião, a Bruno não
restava outra saída que não a de abandonar e abjurar o pen-
samento racionalista e irreligioso da juventude.

Confirmando esta interpretação, Bruno diz que, a partir
dum certo momento, uma «bem melhor inspiração» passou a
«orientá-lo», que um «sentido diametralmente opposto ao cri-
terio absurdo» do «ensino» da Analyse da Crença Christã passou
a «guiá-lo», o que, de acordo com as suas palavras, deveria ter
sido percepcionado pelos leitores há muito tempo, já que, desde
cedo, designadamente n’A Geração Nova (1886), nas «folhas soltas
do jornalismo», e, mais recentemente, n’O Brazil Mental, ele o
vinha manifestando:

Nas folhas soltas do jornalismo, litterario e politico;
na conclusão de A geração nova; em diversos lances
determinados de O Brazil mental: cuido que reparaste em

38 Cf. ibidem, XLVI; LV-LVI.
39 Cf. ibidem, LVI.
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como, ao deante, uma bem melhor inspiração me tem
orientado. Guia-me um sentido diametralmente opposto
ao criterio absurdo de que se deduziu aquelle pessimo
ensino e outros connexos, por egual detestaveis. Cumpre
que sejam, ademais, abominandos para nós, poisque elle,
a esse criterio impio, não o accendeu como lume interior
jamais. Chega hoje o momento de, contra o mim-mesmo
de então, definidamente começar a protestar. 40

No essencial, tudo terá ficado a dever-se à experiência
mística que Bruno «soffrera» sobretudo em duas «hallucinações
auditivas» 41, uma «á viella dos Congregados», no Porto, quando
ele era «moço» 42, e outra, em Salamanca, quando ele regressava
do exílio 43:

Aqui se encetou o turvo segundo episodio de minha
mysteriosa correspondencia e de meu enigmatico influxo.
Aqui foi o sobressalto profundo de minha consciência. 44

É que, graças a essas duas «hallucinações» («auditivas» e
não «visuaes») 45, sobretudo a do «mysterio da advertencia de
Salamanca» 46, desvelou-se-lhe o «mysterio» 47 e/ou a «trans-
cendentalidade» 48, bem como a possibilidade do Conhecimento
positivo-racional da «revelação» e/ou do «mysterio» da «pro-
phecia».

Mas, porque teve esta experiência mística, do mesmo passo,
Bruno também teve que enfrentar o problema do abandono da
concepção exclusiva e idolátrica da Razão e do Conhecimento
positivo-racional, e bem assim do racionalismo puro de Viana,

40 Cf. ibidem, LXI.
41 Cf. ibidem, 146.
42 Cf. ibidem.
43 Cf. ibidem, 149-172.
44 Cf. ibidem, 158.
45 Cf. ibidem, 146.
46 Cf. ibidem, 178.
47 Cf. ibidem, 167.
48 Cf. ibidem, 143.
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com as inerentes implicações quanto ao entendimento da reli-
gião e das relações da razão e da revelação.

Professando a possibilidade do «mysterio», Bruno sente-se
obrigado em nome da «logica» a ter que afirmar Deus, a religião
e a natureza místico-revelada do Conhecimento, porém, agora,
no quadro místico-metafísico da filosofia e da religião, graças à
qual também se lhe tornou possível afirmar como leis do
Conhecimento, aliás de um Conhecimento religioso-salvífico, a
Necessidade do mundo, a Liberdade, a Responsabilidade moral
e a «emanação revelada» 49.

Será, por conseguinte, em consequência desta nova con-
cepção da filosofia e da religião, adquirida no contacto com o
«mysterio», que Bruno se sente impulsionado para «começar a
protestar» contra o «criterio impio» e contra o «pessimo ensino»
da Analyse da Crença Christã e de outros escritos «connexos».

Ao mesmo tempo, será precisamente A Idéa de Deus, esse
«livro amplo, satisfactorio e claro», que Bruno tanto «desejara»
escrever «ácerca de Amorim Vianna e do seu tempo», que por
excelência consubstancia esse «protesto».

Mas, porque a mudança, verificada em Bruno, fora radical
e decisiva, então também A Idéa de Deus, escrita «com motivo e
a proposito» do «abundante thema que fornece a licção da prosa
de Amorim Vianna» 50, não poderá ser mais concebida como
mera continuação do «livro abandonado», do «volume» que
devia ter consistido num «esboço de critica da theodicea», num
«ensaio de philosophia materialista», mas ela terá que ser
concebida como o «delineamento» do «contorno d’uma theo-
dicea positiva» 51, em consequência do que Bruno também
deixará de escrever um «perfil philosophico», para escrever a
«philosophia de uma biographia» 52.

Mas, a ser assim, se A Idéa de Deus é o «invez» do «livro
abandonado», então Bruno passará a assumir A Idéa de Deus, por

49 Cf. ibidem, 172-184; 367; 378-379.
50 Cf. ibidem, LVI.
51 Cf. ibidem.
52 Cf. ibidem, XLVI; LVI; LVIII.
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um lado, como o livro da «rectificação» 53 do racionalismo
irreligioso que afirmara na juventude a partir da inspiração
designadamente de Viana 54, e, por outro, como o livro da
«ratificação» 55 do seu próprio pensamento, oposto e de sentido
oposto ao de Viana.

Caracterizando essa «rectificação», Bruno adverte que ela
terá que ser «verdadeira» e «essencial», e não apenas «formal».
Já que «o erro a emendar é o da doutrina», diz Bruno, então a
«rectificação» a fazer terá que «substituir não palavras mas
idéas», terá que «consubstanciar-se no pensamento structivo»,
e não se ficar apenas pelo campo da «realisação». Numa palavra,
no seu entender, essa «rectificação» terá que consistir numa
«depuração» de «concepção», a saber, na «rectificação» dum
pensamento passado, sobretudo de Amorim Viana, e na «rati-
ficação» dum pensamento novo e próprio 56.

Mas, a ser assim, então a «rectificação» deixará de aparecer
a Bruno como algo de estritamente restringido à razão «ilus-
trada» de Viana e/ou ao «deismo puro» de seu pai e de P. Lar-
roque, para dever ser interpretada como um processo de aban-
dono e de abjuração abrangente do passado. De um passado em
que Viana terá tido proeminência enquanto influência no âmbito
do racionalismo, mas em que não constituiu influência ex-
clusiva, nem porventura principal, designadamente no que
respeita à assunção irreligiosa do pensamento, já que autores
como Feuerbach, Strauss, J. Simon, Darwin, L. Büchner... é que
deverão ser considerados como tendo estado mais directamente
na base dessa concepção de Bruno na juventude.

No entanto, e não obstante o carácter englobante dessa
«rectificação», há que ter em conta com a Carta Íntima que o
grande «subsidio» para o «criterio impio» e para o «pessimo

53 Cf. ibidem, LX; LXIV.
54 Sampaio (Bruno), na Carta Íntima, faz supor que o pensamento a

«rectificar» n’A Idéa de Deus tem a ver com a expressão extrema do racio-
nalismo e da irreligião (cf. ibidem, LX-LXI).

55 Cf. ibidem, LXIV.
56 Cf. ibidem, LX; LXIV.
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ensino» da Analyse da Crença Christã e do «livro abandonado»
está principalmente em Viana e na Defeza do Racionalismo. E a
prova disso está em que, quando chega o «momento» de Bruno
«protestar» contra o «mim-mesmo» do passado, ele não só faz
questão de retomar o «livro abandonado», «reescrevendo-o» do
«invez agora», e atribuindo-lhe o título que outrora previra para
ele, a saber, o de A Idéa de Deus, como faz questão de afirmar
que A Idéa de Deus é escrita «com motivo e a proposito de
Amorim Vianna» 57.

Porém, para que comprovemos o que fica dito, impõe-se
explicitar o conteúdo das referidas «rectificação» e «ratificação»,
sendo que, do nosso ponto de vista, essa explicitação deverá
consistir no desdobramento, ainda que sucinto, do entendimento
de Bruno e de Viana em relação à «prophecia», ao milagre, ao
dualismo, ao Mal e à religião, porque essas serão as questões
por onde essencialmente passou a demarcação de Bruno em
relação a Viana.

De Amorim Viana a A Idéa de Deus: a superação
da «razão iluminista»

Antes de mais, Sampaio (Bruno) terá tido que proceder à
«rectificação» e à «ratificação» do seu pensamento no âmbito da
«prophecia» 58, porque, na sequência das experiências místicas

57 Cf. ibidem, LVI. Sampaio (Bruno) afirma pelo menos em dois con-
textos que A Idéa de Deus tem a ver, própria e formalmente, com o
pensamento de Amorim Viana. No primeiro contexto Bruno aduz que
uma das «analyses» do Curso elementar de Philosophia «é da lavra da
personalidade que dá motivo a este volume» (cf. ibidem, 29); no segundo,
ele aduz que «este livro [A Idéa de Deus], escripto com motivo e a proposito
de Amorim Vianna», é o «anhelo d’um mysticismo idealista» (cf. ibidem,
481-482).

58 No início do contexto em que aborda o «mysterio» da «prophecia»,
Sampaio (Bruno) faz questão de explicitar que foram a «derivação critica
do pensamento de Amorim Viana» e o «livro de Silva Pinto» que lhe
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que tivera, muito designadamente da de Salamanca, Bruno pas-
sara a tomar a «prophecia» como uma realidade insofismável e
como um pressuposto inquestionável em ordem à concepção da
filosofia e da religião, enquanto que Viana, ao contrário, a
reputava de uma mera «visão phantastica».

Viana concebe que «todos os fenómenos se reduzem a
movimentos da matéria que se não gasta nem consome», de
sorte que, «supor que Deus nos infunde o dom da profecia é
fazer da tese uma ponte da Terra ao Céu, é dar-lhe uma natu-
reza anfíbia e heterogénea, é conservá-la, parte onde ela é
verdadeira, parte onde ela pode ser falsa e efectivamente o é»;
para ele, «a ideia só se torna profética quando desce da
eternidade ao tempo, quando penetra na nossa consciência; e
então, se é inspiração divina, deve aparecer como conclusão
racional e não como visão fantástica». No seu entender, «Deus
comunica-se á alma pela razão, não pela phantasia. E toda a
profecia supersticiosa, todo o oráculo, é uma visão fantástica» 59.

Reputando a «prohecia» como um fenómeno anti-razão,
Viana recusava a sua possibilidade, porque, atento o seu pen-
samento, reconhecê-la, significava não só negar os «tempos
ilustrados», mas também recuar ao tempo dos bárbaros: «Final-
mente, as crenças nos pressentimentos, nos oráculos e agoiros
pertence mais às épocas bárbaras em que dominam os milagres
e as superstições do que aos tempos ilustrados, e não são
naturais ao homem, porque não são conducentes ao seu destino,
que é ser guiado pela razão.» 60

Bruno será categórico no questionamento da perspectiva de
Viana acerca da «prophecia». Para ele, é completamente des-
cabido que o homem se dirija a Deus ou fale dele como quem

pretextaram a exposição das suas «hallucinações auditivas»: «O livro de
Silva Pinto, primeiro, e a derivação critica do pensamento de Amorim
Vianna, depois, vieram proporcionar-me ensejos de, em publico, fixar o
duplo lance, que cumpre reunir ás observações até agora archivadas» (cf.
ibidem, 146).

59 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 162; também Bruno,
A Idéa de Deus, 176.

60 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 163.
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pode dispor de Deus, concebendo que Deus «deve» fazer isto
ou dizer aquilo: «Mas eis o que está em debate ainda: se, sendo
verdadeira, como essencia indiscriminada, no céu, é a prophecia
falsa na terra. Isto litiga-se; n’isto se hesita. Porque escreve
Amorim Vianna: effectivamente? Effectivamente porquê? Por-
que: ‘A ideia só se torna prophetica quando desce da eternidade
ao tempo, quando penetra na nossa consciencia; e então, se é
inspiração divina, deve apparecer como conclusão racional e não
visão phantastica.’ Mas que sômos nós para dizer ao Absoluto:
deve? É que ‘Deus communica-se á alma pela razão, não pela
phantasia’.» 61

Bruno excluirá que a «prophecia» possa ser reduzida a uma
«visão phantastica». Ao contrário de Viana, que reivindica que
«Deus communica-se á alma pela razão, não pela phantasia»,
Bruno tanto concebe que ela «não contradiz a razão», porque a
«prophecia excede a alçada humana», como concebe que a
«prophecia não é phantasia desde que a objectividade corro-
borou a subjectividade» 62.

Em suma, opondo-se a Viana, Bruno afirma a sua possi-
bilidade, porque, para ele, a «prophecia» não corresponde a uma
«visão phantastica», pois, para que possa ser afirmada, ela tem
que «receber sancção da comprovação historica» 63.

Em segundo lugar, Sampaio (Bruno) terá tido que proceder
à «rectificação» e à «ratificação» do seu pensamento no âmbito
do milagre, porque, enquanto Viana, em nome do carácter fixo
e imutável das leis da natureza, o recusava liminarmente, Bru-
no, sem deixar de afirmar a constância das leis da natureza,
concebia a sua possibilidade.

Ao contrário de Viana, que o concebia à luz da «constância
absoluta das leis da natureza» e da «imutabilidade divina» 64,
Bruno logra conceber a possibilidade do milagre, porque
pressupõe uma concepção metafísica diferente tanto em relação

61 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 176-177.
62 Cf. ibidem, 177.
63 Cf. ibidem.
64 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 89.
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à «necessidade» e à «contingencia» do mundo, como em relação
ao problema da mudança» em Deus.

Aliás, por força do seu entendimento acerca da «necessi-
dade», da «contingencia» e da essência de Deus, Bruno, sem
deixar de continuar a afirmar a «constância absoluta das leis da
natureza», não só logra afirmar o milagre, como consegue re-
solver a «questão metafísica melindrosa» que Viana detectara,
mas não lograra resolver, e que consistia na «determinabilidade
dos futuros contingentes» e a «eficácia da oração» 65.

É que, para Amorim Viana, há «dous modos de considerar
o encadeamento, a ordem natural das cousas: na eternidade ou
tal qual se manifesta perante Deus; aí o Sumo Bem aparece
como causa e fim de toda a criação. Na sucessão dos tempos,
como se revela às inteligências finitas, pelas quais os fenómenos
da natureza são atribuídos a forças determinadas e subor-
dinadas a leis imutáveis, cuja descoberta, feita pela experiência
e pela investigação científicas, nos vai laboriosa e progressi-
vamente patenteando a sublime harmonia» 66.

Para o «philosopho portuguez», «tudo quanto existe foi
criado por Deus, mas a acção divina é permanente e perpétua
sobre o Mundo; e não há factos em que seja mais directa, outros
que dependam menos imediatamente dela» 67.

Mais, no seu entender, porque «os objectos criados con-
correm todos a um único fim e estão igualmente próximos da
acção divina, devem os fenómenos naturais aparecer-nos como
cadeia ininterrompida de causas e efeitos, sem princípio nem
fim» 68.

Será precisamente por estas razões que Viana não se coíbe
de classificar de «especioso», e ao mesmo tempo de «enganoso»,
o «argumento» da maioria dos filósofos que «não reputa ne-
cessária a harmonia da natureza material, antes crê que então
se nos manifestam mais brilhante e directamente os atributos

65 Cf. ibidem, 310-311; Bruno, A Idéa de Deus, 465-466.
66 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 302.
67 Cf. ibidem, 301.
68 Cf. ibidem, 301-302.
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divinos, quando se interrompe o curso ordinário dos fenómenos
materiais por milagres». Contrariamente a esses filósofos, Viana
concebe que os atributos divinos se manifestam sobretudo pela
harmonia da natureza, e que, nessa medida, «a sabedoria e a
coerência da inteligência suprema revelar-se-ão [...] na inal-
terabilidade das leis naturais, que nunca poderão ser vio-
ladas» 69. De resto, tudo considerado, Viana pensa assim, por-
que, para ele, como já anteriormente para Laplace, «tudo está
decretado ab aeterno por leis fixas e imutáveis» 70.

Em suma, porque equaciona o milagre à luz da «ideia da
imutabilidade divina» e da ideia da «constância absoluta das leis
da natureza», a Viana só restará afirmar a impossibilidade do
milagre, pois, por um lado, ele concebe que «todo o facto que
altera o curso regular das cousas supõe uma infracção das leis
a que a Natureza está subordinada» 71, e, por outro lado, ele
concebe que os milagres, «não tendo razão de ser» e sendo
«absurda» a sua existência, não passam dum «produto da
fantasia», dum «produto espontâneo da imaginação humana» 72.
Indo de resto mais longe, o «philosopho portuguez» vai ao
ponto de defender que, por «infringirem as leis naturais que se
reputam obra divina, o plano económico do Mundo seria mais
perfeito se, sem diminuir a soma de bens, Deus escusasse os
milagres» 73.

No entanto, apesar da firmeza e da determinação com que
recusa o milagre, nem por isso Viana deixa de reconhecer a
«questão metafísica melindrosa» com que a sua posição se

69 Cf. ibidem, 302-303.
70 Cf. ibidem, 310.
71 Cf. ibidem, 303. Amorim Viana caracteriza nestes termos a im-

possibilidade do milagre: «Se um grave é sustido milagrosamente em sua
queda, é porque perdeu o peso, mudou portanto de essência, adquiriu
nova essência, contrária nesse ponto à que tinha. De ser o milagre trans-
gressão das leis naturais que se não podem transgredir, fica rigorosamente
demonstrada a impossibilidade dos milagres» (cf. ibidem, 303).

72 Cf. ibidem, 306-308.
73 Cf. ibidem, 303.
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defronta, a saber, «a da determinabilidade dos futuros con-
tingentes e da eficácia da oração». Aliás, sobre a oração, Viana
dirá: «quando um homem ora com fervor pedindo a graça, a
contrição, a virtude, está certo de ser atendido. Pois já tem a
resolução de melhorar e, se essa resolução é tíbia ainda e vaci-
lante, repetindo a oração ela se alenta e corrobora [...]. Se, porém,
alguém implora a Deus para si ou para outrem os bens terres-
tres, a saúde, a riqueza, uma boa colheita ou o bom êxito de
qualquer negócio, não se está de modo algum moralmente aper-
feiçoando, não se eleva a Deus. Deus não o ouve, não o pode
ouvir. Essa oração é supérflua e pueril» 74.

Evidenciando um profundo conhecimento acerca do pen-
samento de Viana, Bruno é determinado na recusa da posição
do «mestre» acerca do milagre.

É certo que, como o «philosopho portuguez», Bruno tam-
bém sustentará que a natureza se rege por leis fixas e inal-
teráveis: «E o physico, considerando o universo, tem de o
reconhecer como uma realidade objectiva, governada por leis
ineluctaveis. O caracter, intimamente necessario d’essas leis, não
se esquiva a Amorim Vianna. Eis um dos dois motivos fun-
damentaes por que elle combate incessantemente a noção dos
milagres. ‘Se o homem de hoje sente difficuldade em admittil-
-os, é porque não se compadecem com a idéa da constancia
absoluta das leis da natureza’.» 75 Mais, como Viana, Bruno
também sabe que, antes do «philosopho portuguez», já Laplace
tinha defendido o carácter «fixo» e «imutável» das leis da na-
tureza: «As leis do universo são, para Laplace, ‘fixas e immu-
taveis’. São-o, tambem, para Amorim Vianna.» 76

74 Cf. ibidem, 310-311; Bruno, A Idéa de Deus, 290.
75 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 221. Constata-se que Sampaio (Bruno)

é incompleto na transcrição das razões pelas quais Amorim Viana recusa
a possibilidade do milagre: Como já se aludiu, o pensamento completo
de Amorim Viana é: «Se o homem de hoje sente dificuldade em admiti-
-los [os milagres], é porque não se compadecem nem com a ideia da
imutabilidade divina, nem com a da constância absoluta das leis da
natureza» (cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 89).

76 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 222.
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Mas, apesar disso, evoluindo em relação à posição que
outrora tinha afirmado na Analyse da Crença Christã, obra em que
tinha negado o milagre de forma peremptória 77, Bruno opor-se-
-á à posição de Viana, afirmando a possibilidade do milagre.

Obviamente que Bruno só logra afirmar o milagre, porque
concebe a «necessidade» e a «contingencia» do mundo e a
essência de Deus à luz de pressupostos metafísicos novos.
Assim, diz Bruno acerca da «necessidade» do mundo: «Uma vez
decidida a vontade, [os factos] entram no dominio da intelli-
gencia e da realidade. E são necessarios, como submettidos ás
leis racionaes e ás leis empiricas [...]; sendo, não poderiam ser
d’outro modo. Cahida a pedra, o facto da queda não existe mais;
mas não poderia deixar de existir, desde que a pedra foi aban-
donada a si-mesma [...]. Dos factos independentes da vontade,
a interpretação tem de ser outra. D’elles derivam verdades
necessarias; as quaes são de duas categorias: ou racionaes ou
empiricas. Mas uma e outras: necessarias.» 78

No entanto, a par do carácter «necessario» dos factos que
«entram no dominio da intelligencia e da realidade», Bruno, com
o mesmo grau de firmeza metafísica, concebe igualmente que
a «contingencia» no mundo se dá «tam só e exclusivamente,
para a phenomenologia subjectiva, para os factos da consciencia,
para as idéas que não caibam exclusivamente na intelligencia,
mas entrem tambem nos dominios da vontade». Para Bruno, «a
contingencia existe, no mundo, pelo que toca aos actos que
dependem da vontade» e ela «é, ahi, necessaria, para que haja
livre-arbitrio e responsabilidade», de modo que, «n’essa zona,
a contingencia manifesta-se pela faculdade de que o possivel
seja ou não seja, á mercê do alvedrio deliberante» 79.

Ou seja, Bruno concebe que, ao contrário dos factos que são
do domínio da «intelligencia e da realidade», os quais são
«necessarios», «os factos que dependem da vontade são con-

77 Cf. idem, Analyse da Crença Christã, 1.
78 Cf. idem, A Idéa de Deus, 254-255.
79 Cf. ibidem, 252.
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tingentes, porque a vontade pode dar-lhes ou deixar de dar-lhes
realidade»: «Os factos dependentes da vontade podem não ser,
consoante, de facto, todos elles, no conceito do tempo, irre-
versível, não são, logo que passados; mas, sendo, não poderiam
ser d’outro modo.» 80

Deste modo, porque concebe que no mundo existe a
«necessidade» e a «contingencia», Bruno pode então afirmar que
«com a fatalidade coexiste a liberdade», tal como pode afirmar
que a «necessidade» não domina «incontrastavelmente» o
mundo: «Das palavras que deixo escriptas e das que precedem,
não se entendendo bem meu pensar, de resto ainda não ex-
planado em sua consecutiva harmonia concordante, — concluir-
-se-hia que, a meus olhos, uma fatalidade incontrastavel domina
o mundo. Já, em linhas afastadas, n’este volume registrei que
esse não é o desfecho de minha humilde, e, de si, humilhada,
ideação. Com a fatalidade coexiste a liberdade.» 81

Isto é, porque concebe a «contingencia» como «idéa da
liberdade» 82, e porque desloca o milagre da natureza para o
âmbito da consciência e da vontade livre, Bruno, sem negar a
«constância absoluta das leis da natureza», tanto logra afirmar
que o «milagre existe», como logra resolver a «questão meta-
física melindrosa» da «determinabilidade dos futuros contin-
gentes», sendo que, ao afirmar a possibilidade do milagre, ele
não o faz já segundo o «typo classico» 83, mas sim como «ponto

80 Cf. ibidem, 254.
81 Cf. ibidem, 288-289.
82 Cf. ibidem, 255.
83 Sampaio (Bruno) regista como conceito clássico de milagre a

seguinte definição da teologia: «Factos contrarios ás leis da natureza,
suppostas contingentes» (cf. ibidem, 218). Por sua vez, considerando a
noção leibniziana de milagre à luz do conceito clássico, Bruno também
observa que «com o tom evolutivo de Leibniz, o milagre desappareceria,
porque, na adequada expressão leibniziana, se o milagre é possivel
naturalmente, já não ha milagre. Com effeito, segundo a propria definição
da coisa, milagre é aquillo que não é possivel naturalmente. Assim, os
theologos nunca admittiram a emenda de Leibniz, que tirava a Deus a
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de cruzamento» da «contingencia com a necessidade», i. é, como
realidade que exprime as «iniciativas da especial vontade», as
quais ocorrem no âmbito da subjectividade e do livre-arbítrio do
homem:

[...] e em tal e tanta maneira a fatalidade é e não é
soberana que ao mesmo conceito de milagre se lhe tem
de revisar o processo. No typo classico, como os theo-
logos o entendem, o milagre é um insigne absurdo. Mas
o milagre existe: como a interferencia da contingencia
com a necessidade, como o ponto de cruzamento do
inevitavel das leis racionaes e empiricas com o possivel
(a realisar ou deixar de realisar) das iniciativas da especial
vontade, livre na predeterminação geral e responsavel na
consciência. 84

Todavia, para além de questionar Viana, por ele negar o
milagre com base na «constância absoluta das leis da natureza»,
Bruno questioná-lo-á igualmente, por ele também fundamentar
a recusa do milagre na «ideia da imutabilidade divina». É que
Bruno, diferentemente de Viana, concebe o problema da «muta-
bilidade» e/ou «imutabilidade» de Deus à luz de pressupostos
metafísico-gnósticos, de sorte que, enquanto Viana diz que
«Deus é permanente e não muda», «est, non fit»,

É verdade que se chama abusivamente natureza de
um ser às propriedades dele mais ou menos acidentais;
é verdade que a palavra natureza nunca se deveria
aplicar a Deus, porque o termo latino natura e o grego

faculdade de actuar sobre o mundo por meio de actos separados e im-
mediatos» (cf. ibidem, 415-417; G. Leibniz, Essais de Théodicée, Paris, Garnier,
Flammarion, 1969, Deuxième partie, 207; idem, Discours de Métaphysique,
9ème éd., Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1994, VII; XVI; idem,
Princípios de Filosofia ou Monadologia, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1987, 87; 88).

84 Bruno, A Idéa de Deus, 289.
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physis supõem um ser que nasce e se desenvolve, e Deus
é permanente e não muda, est, non fit 85,

ele, fundado em pressupostos de natureza metafísico-gnóstica,
não só pode conceber que Deus fit, que Deus pode «mudar» 86,
mas também que, de facto, por efeito dum «mysterio inde-
cifravel» 87, Deus «mudou», e Deus «mudará»:

Amorim Vianna diz: «Deus é permanente e não
muda; est, non fit». Scintillante, obnubilante engano! Se
Deus existiu e deus existe, Deus existirá! 88

Assim, enquanto a Viana, por se basear numa concepção
«imutável» de Deus, se torna impossível afirmar o milagre, uma
vez que a «mudança» consubstanciada pelo milagre colide meta-
fisicamente com o carácter absoluto da permanência e/ou
imutabilidade de Deus, Bruno, ao contrário, porque concebe a
possibilidade metafísico-gnóstica da «mudança» em Deus,
poderá afirmar a possibilidade da «mudança» em Deus.

De resto, será precisamente com base no pressuposto da
«impermanencia» e/ou da «mutabilidade» de Deus, que Bruno,
rotulando de «scintillante, obnubilante engano» que Viana
conceba que «Deus é permanente e não muda», tanto logrará
afirmar místico-metafisicamente a natureza metafísica do Mal 89

e a sua «resolução» 90, como, no quadro da «resolução» do Mal,

85 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 227; Bruno, A Idéa de
Deus, 483.

86 É precisamente porque concebe que Deus é metafisicamente
susceptível de «mudança», originando o Mal e tornando-se num Deus
«diminuido» e/ou «não-omnipotente», que Sampaio (Bruno) também logra
afirmar a inteligibilidade da existência de Deus e do Mal, da Providência,
da liberdade, da oração e do milagre (cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389-399;
459-483; 465-466).

87 Cf. ibidem, 389; 460.
88 Cf. ibidem, 483; cf. também Amorim Viana, Defesa do Racionalismo,

227.
89 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 388-392; 460.
90 Cf. ibidem, 460-483.
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logrará afirmar que o milagre é «racional» 91, e que a oração «se
antolha que resulte efficaz» 92.

Ou seja, porque Deus é susceptível de «mudar», e porque
o Mal é «resolúvel», Bruno, concebendo que o milagre e a oração
são instrumentos da Emanação divina para a «resolução» do
Mal, poderá afirmar que o milagre é «a emanação que im-
pulsiona o espírito alterado a avançar na libertação» 93, e a
oração, «a aspiração do espírito alterado para o espírito puro» 94.

Em suma, porque concebe a «necessidade» e a «contin-
gência» do mundo, a «mudança» em Deus e a oração, segundo
pressupostos metafísicos novos, Bruno, diferentemente de Viana,
pode sustentar que o milagre é possível. Com efeito, na sua
concepção, a existência do milagre resulta compatibilizada com
a «constância absoluta das leis da natureza», com a «deter-
minabilidade dos futuros contingentes» e com a «efficacia da
oração».

Em terceiro lugar, Sampaio (Bruno) também terá tido que
proceder à «rectificação» e à «ratificação» do seu pensamento em
relação ao de Amorim Viana no tocante ao dualismo, pois,

91 Cf. ibidem, 465.
92 Cf. ibidem, 465-466. A possibilidade do fit em Deus configura ser

o motivo profundo por que Sampaio (Bruno) afirma a «efficacia da
oração». Com efeito, ao declarar que «crê na efficacia da oração» pelo
«mesmo motivo que Amorim Vianna seguidamente exara», Sampaio
(Bruno), ainda que não o explicite no presente contexto, tem o cuidado de
acrescentar que «crê na efficacia da oração» também por um «outro»
motivo «mais profundo, e, de essencia, divino» (cf. ibidem, 290; Amorim
Viana, Defesa do Racionalismo, 310-311). Ora, a nosso ver, ao referir que crê
na «efficacia da oração» por um motivo «mais profundo, e, de essencia,
divino», Bruno está sem mais a indiciar que a razão de ser da oração, e
da sua eficácia, deve ser buscada no âmbito do «mysterio» da «diffe-
renciação» de Deus e da «resolução» do Mal, fazendo ao mesmo tempo
supor que é precisamente a essa luz que a «efficacia da oração» e a
ocorrência do milagre devem ser afirmadas (cf. Bruno, A Idéa de Deus, 465-
-466).

93 Cf. ibidem, 466.
94 Cf. ibidem, 464-465.
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enquanto Viana é «firmemente dualista», Bruno é intransi-
gentemente antidualista.

Bruno questiona que Viana conceba o «mundo dos espí-
ritos» e o «mundo da matéria» como dois mundos que «coe-
xistem» e que são «parallelos», como dois mundos que se regem
por «leis differentes» e que não são susceptíveis de «cruza-
mento».

Nas palavras de Bruno, «uma expressão adequada nos
fornece o pensamento synthetico» de Amorim Viana, a saber,
que «o mundo dos espiritos e o mundo da materia regem-se por
leis differentes: um, pelas causas finaes; o outro, pela commu-
nicação do movimento. Coexistem, mas são parallelos. Suppôr
que ha cruzamento, que invadem um no outro: é introduzir na
physica o milagre e o vago, na philosophia e na religião o
milagre e a superstição» 95.

Assim, segundo Bruno, «no immenso afastamento dos
mundos superiores para com o nosso mundo inferior, con-
sequentemente, tambem nenhuma communicação reciproca»
existe para Amorim Viana 96: «Nas nossas vidas futuras, as
nossas idéas serão mais claras, a nossa intelligencia mais
esclarecida; se, pois, nos recordarmos da nossa existencia actual,
da nossa razão, da nossa vida, parecer-nos-hão cheias de trevas
e confusão. Este mundo e os mundos subsequentes que habi-
tarmos similhar-se-nos-hão aos mundos dos sonhos quando
tivermos subido aos mundos superiores.» 97

Face a uma tal concepção, Bruno não hesitará em classificar
Viana de «firmemente dualista» 98. E, de resto, como se constata,
mais do que fazê-lo à luz de pressupostos meramente gno-
seológicos ou antropológicos, porque interpreta de ontológico o
dualismo de Viana, Bruno também não deixará de o questionar
em termos ontológicos.

95 Cf. ibidem, 133-134; Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 266;
também ibidem, 278-279).

96 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 134-135.
97 Cf. ibidem, 134; Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 293.
98 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 135.
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No entanto, apesar de questionar categoricamente a Viana,
por ele conceber em termos dualistas a relação do espírito e da
matéria, Bruno também não deixará de o acusar de uma certa
ambiguidade ou mesmo contradição, mesmo quando afirma o
dualismo.

É que, segundo Bruno, mesmo quando o seu «mestre»
defende uma concepção dualista no âmbito das relações da
matéria e do espírito, ele não deixa de descair para afirmações
de inequívoco sabor a monismo.

A tal propósito, Bruno considerará que Viana, com certeza
por influência do monismo gnoseológico e metafísico de Spinosa,
depois de ter excluído «toda a recordação da nossa existencia
actual, da nossa razão, da nossa vida», incorre, quer na contra-
dição de afirmar que «às idéas apenas as podemos entrever»,
porque «essas idéas as vêmos, desfiguradas pela materia, «ex-
praiadas em mil consciencias», quer na contradição de afirmar
que as «idéas», «inseparaveis e consubstanciaes» a Deus», são
verdadeiros «attributos» que Deus dá à alma e que «prendem
o céo á terra» 99.

Contudo, Sampaio (Bruno) irá ainda mais longe no que se
refere à afirmação ontológico-dualista do pensamento de Viana
sobre as relações da matéria e do espírito.

Assim, mais do que afirmar que a concepção de Viana
sobre as referidas relações é ontologicamente dualista, e que ela,
para além disso, ainda enferma de certa contradição e/ou
ambiguidade no tocante ao cariz monista spinosista, Bruno
como que fará questão de justificar uma tal posição dualista de
Viana. Como então?

É que, para Bruno, desde que Viana não é gnóstico, não lhe
resta outra saída que não a de cair no dualismo. Por outras
palavras, Bruno considera que, pelo facto de Viana conceber a
«creação» do cosmos à luz da tese judaico-cristã da «Creação»
e/ou da doutrina cristã de S. Justino, de Santo Agostinho e de

99 Cf. ibidem, 135-136; Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 92-93;
258; Spinosa, Traité de la Réforme de l’Entendement, 23; idem, Ethica I, pr. 14,
cor. 1 e 2; pr. 15; Ethica II, pr. 8, cor.; pr. 10, cor.; Ethica III, pr. 6, dem.; idem,
Pensées Métaphysiques, Partie deuxième, 1.
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S. Tomás de Aquino, ele não terá outra hipótese senão cair no
dualismo, uma vez que a tese da creatio ex nihilo, por natureza,
enferma do dualismo:

Firmemente dualista, Amorim Viana não decompõe,
como os gnósticos, o universo em uma série, de eons ou
entes distintos, criados, por via de emanações, das regiões
celestes para as regiões terrestres. O misticismo dos
gnósticos é para Amorim Viana, o que os precipita «em
deploráveis aberrações morais e torpíssimas devassi-
dões». A gnose, pela teoria das emanações, dissemina o
Ser Supremo em multidão de manifestações inferiores.
A philosophia christã, porém (tal qual S. Justino Martyr
a esboçou, Santo Agostinho a fixou e S. Thomaz d’Aquino
a deduziu), conserva inalterada a unidade divina. 100

Em suma, para Sampaio (Bruno), não só se dá que a con-
cepção ontológico-dualista da matéria e do espírito constitui no
pensamento de Viana uma questão nuclear, como se dá que,
para ele, o problema do dualismo e do monismo constitui o nó
górdio da metafísica.

E, porque assim é, nós, então, não só assistiremos a que
Bruno há-de assumir a questão do dualismo de Viana e a ques-
tão do dualismo «creacionista» como dois (ou um?) elementos
fundamentais e/ou decisivos para o ajuizamento do pensamento
filosófico do «mestre», como assistiremos a que Bruno há-de
constituir tais concepções em argumentos determinantes da sua
ruptura com o pensamento de Viana.

Mas, sobretudo, nós assistiremos a que Bruno há-de colocar
todo o seu empenho de metafísico e de místico tanto na refu-

100 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 135; Amorim Viana, Defesa do Raciona-
lismo, 220-221; 258. Reforçando-se a classificação de «firmemente dualista»,
que Sampaio (Bruno) aplica ao «pensamento» de Amorim Viana, dualismo
que no nosso entender é de natureza ontológica e não meramente gno-
seológica e/ou antropológica, anota-se que Viana, ao afirmar a impossi-
bilidade da comunicação entre o «mundo dos espíritos» e o «mundo da
matéria», se referencia ao contexto de Platão sobre o mito da caverna (cf.
ibidem, 293; Platão, A República, livro VII, 514 a 516).
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tação da perspectiva dualista das relações entre a matéria e o
espírito, como na refutação da tese judaico-cristã da «creação»
do cosmos.

Assim, se nós assistimos a que Bruno pôs categoricamente
em questão que o «mundo dos espíritos» e o «mundo da
matéria» pudessem consistir em dois mundos que «coexistem»
e que são «parallelos», e se nós assistimos a que Bruno pôs
assertivamente em questão que a tese judaico-cristã da «Crea-
ção» pudesse ser considerada como metafisicamente inteligível,
por tal concepção como que fazer subsumir que Deus pode
«tirar alguma substancia de nada» e/ou que o «nada» é uma
«substância» e/ou uma «substantivação» 101 e/ou que Deus, o
eterno, pode «crear no tempo», como se a «eternidade» con-
sistisse num tempo «sem limites, quer superiores quer inferiores
ao momento da concepção» 102, semelhantemente nós assis-
tiremos a que Bruno se há-de preocupar sobretudo com de-
monstrar que o essencial da solução das questões em apreço,
quais a das relações da matéria e do espírito e a da origem da
matéria/cosmos, terá que passar por outras e/ou novas con-
cepções, quer ao nível do ser, quer ao nível do essente.

E, por isso, no âmbito de tal preocupação, nós também
tanto haveremos de comprovar que Bruno, em ordem à reso-
lução do problema do dualismo do espírito e da matéria, nos
há-de dotar com a concepção metafísico-gnóstica duma ordem
«intermedia» de ser, «meio termo entre a ordem material e a
ordem espiritual», a que cognomina de «categoria substancial
intermedia» 103, como haveremos de comprovar que Bruno, em
ordem à resolução da origem do cosmos (Matéria), nos há-de
dotar com a afirmação da possibilidade da «descontinuidade»
do ser 104 e com a afirmação da possibilidade de ocorrência dum
«mysterio indecifravel» 105.

101 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 336-342; 398.
102 Cf. ibidem, 342-349.
103 Cf. ibidem, 182-183.
104 Cf. ibidem, 382-390.
105 Cf. ibidem, 389; 460.
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Através da primeira concepção, Bruno afirmará a possi-
bilidade da comunicação entre o «mundo do espírito» (ainda
que tomado no sentido duma transcendentalidade não absoluta)
e o «mundo da matéria», e, consequentemente, a possibilidade
da «emanação revelada» 106 e do «mysterio» da «prophecia».

Através da segunda concepção, Bruno afirmará a «diffe-
renciação» e/ou a «diversificação» e/ou a «alteração» e/ou a
«limitação originaria» do ser 107 e consequentemente a origi-
nação do cosmos (Matéria) e/ou do essente através de uma ter-
ceira via, da iniciativa e no âmbito metafísico do «Ser», de natu-
reza absolutamente «mysteriosa», nem dualista, nem monista.

Em quarto lugar, Sampaio (Bruno) também terá tido que
proceder à «rectificação» e à «ratificação» do seu pensamento no
âmbito do Mal, pois, enquanto Viana concebera o Mal como
algo que «não tem essência real», Bruno concebê-lo-á como algo
que tem «essência real».

No contexto em que se ocupa do Mal, Bruno não esconde
que intenta eleger a concepção do Mal como uma questão que
se adequa de forma privilegiada ao balizamento do seu pen-
samento com o de Viana. Assim, quando trata da concepção do
Mal no último capítulo d’A Idéa de Deus, «Mal e Bem», Bruno,
para além de se mostrar intencionado na referenciação da
privatio boni a Santo Agostinho, também o é ao conotar Viana
com essa mesma concepção.

Com efeito, abrindo o referido capítulo com a posição de
Viana acerca do Mal, Bruno realça que o «philosopho por-
tuguez», «consoante outros philosophos d’analoga ou congenere
philosophia», «ensina» que «o mal não tem essencia real»:

Amorim Vianna, consoante outros philosophos
d’analoga ou congenere philosophia, ensina assim:
«O mal não tem essencia real.» 108

106 Cf. ibidem, 174-184; Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 294-295;
Charles Freycinet, Essais sur la Philosophie des Sciences, Paris, Hathier,
Villars et Fils, Imprimeurs, Libraires, 1896, 299-306.

107 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 389-397; 460-462.
108 Cf. ibidem, 401.
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Por outro lado, indo mais longe, Bruno adverte que é
precisamente pela concepção do Mal, enquanto concebido ou
como Mal antropológico-moral ou como Mal metafísico, que
passam as duas grandes concepções que marcaram a metafísica
ao longo da história do pensamento filosófico (exceptuadas as
metafísicas «pessimistas, que enfermam d’outro engano»), a
saber, a concepção negativa da metafísica, com a qual Bruno se
identifica, e que se fundamenta na negatividade positiva do mal,
do erro e da fealdade, e a concepção positiva da metafísica, i. é,
a metafísica dos «idealismos optimistas», na qual Leibniz e
Viana se enquadram, e que se baseia na positividade do bem,
da verdade e da beleza:

Este, porém, é o erro basilar de todas as meta-
physicas, se exceptuarmos as pessimistas, que enfermam
d’outro engano. Mas os idealismos optimistas, que cons-
tituem a trama da philosophia «bem pensante», laboram,
todos, n’esse equivoco, que deriva da concepção unita-
riamente absolutista do seu, reciprocamente refractario,
dualismo irreductivel. Elles consideram como noções
positivas n’este mundo a verdade, a belleza, o bem, a
trilogia do livro famoso do eclectismo de Cousin, o bello,
o bom, o verdadeiro. Como negativas reputam a feal-
dade, o erro e o mal. Quando, pelo contrário, positivas
são a fealdade, o erro e o mal; negativas, a verdade, a
belleza e o bem. Outramente, este mundo seria o abso-
luto. Assim, o estado normal é a doença. A saude é uma
idealidade. A physiologia é uma sciencia de hypothese,
de limite. A pathologia: uma sciencia de realidade, de
fluxão. E na mesma no resto. Logo que ao corrente se
substitua este criterio, os problemas metaphysicos (que
são insoluveis a dentro d’esse anterior) encetam o offe-
recimento de plausibilidade de solução. 109

109 Cf. ibidem, 401-402. Sampaio (Bruno), para caracterizar a metafísica
dos «idealismos optimistas», alude à «trilogia do livro famoso do eclec-
tismo de Cousin, o bello, o bom, o verdadeiro». Ao fazê-lo, Bruno revela
ter presente a obra de Victor Cousin, chamada de Du Vrai, du Beau et du
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Numa palavra, a concepção do Mal tem para Bruno uma
importância metafísica decisiva. Será por isso que ele também
tanto valorizará a posição de Viana acerca do Mal.

A concepção de Viana acerca do Mal manifesta ter uma
profunda ligação com Leibniz e com Spinosa.

Por um lado, conotando a sua concepção com a privatio boni
de Leibniz (e consequentemente de Santo Agostinho e de
S. Tomás de Aquino) 110, Viana defende que «o mal não tem
essencia real», e isto, porque ele sedia a origem e a natureza do
Mal na imperfeição metafísica da criatura e na sua liberdade:

O mal não tem essência real. Não tem causa efi-
ciente, mas só deficiente. Procede da imperfeição da
criatura, é a condição do seu progressivo aperfeiçoa-
mento. 111

Por outro lado, e contradizendo praticamente a privatio boni
de Leibniz e de todo o pensamento tradicional, Viana indicia
conotar a sua concepção do Mal com a perspectiva gnoseológica

Bien, na qual este autor defende o sistema filosófico do «eclectismo»,
concebendo-o como uma doutrina filosófica que deve «julgar com
equidade e mesmo com bondade todas as escolas, tirando delas o que elas
têm de verdadeiro, e desprezando o que elas têm de falso». Considerando
que «o espírito de partido nos trouxe tão maus resultados até ao presente»,
Cousin entende que «importa tentar o espírito de conciliação». Partindo,
por isso, do pressuposto de que a «ideia do verdadeiro», a «ideia do belo»
e a «ideia do bem» constituem desde sempre os princípios da filosofia,
Cousin é então de opinião que esses devem ser também os verdadeiros
pilares do eclectismo: «A filosofia, em todos os tempos, assenta sobre as
ideias fundamentais do verdadeiro, do belo e do bem. A ideia do ver-
dadeiro, filosoficamente desenvolvida, é a psicologia, a lógica, a metafísica;
a ideia do bem, é a moral privada e pública; a ideia do belo, é a ciência
que na Alemanha se chama a estética» (cf. V. Cousin, Du Vrai, du Beau et
du Bien, 7ème éd., Paris, Didier et C.e, Libraires-Éditeurs, 1858, 10-11).

110 Cf. Leibniz, Essais de Théodicée, Première partie, 20-22; La Cause de
Dieu, 69-70; Saint Augustin, Les Confessions, livre III, 7; livre VII, 13; 16; idem,
A Cidade de Deus, livro XI, 9; livro XII, 6; S. Tomás de Aquino, Suma de
Teología, I, Parte I, q. 48, a. 2 e a. 3; q. 49, a. 1.

111 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 275.
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e metafísica de Spinosa, afirmando com ele que o Mal não
existe, nem pode existir:

Tem-se constantemente comparado o mal às trevas
e o bem à luz. Deus, o Sumo Bem, a luz na sua essência,
no seu foco, vê todas as cousas pela sua face luminosa.
Deus não pode conhecer as trevas, não pode conhecer o
mal. Para Deus, todos os entes são bons, como o atestam
o Génesis e Platão [...]. Nós, porém, só temos das cousas
um conhecimento fragmentário e sucessivo; e as diversas
fases que delas percebemos não se reúnem a nossos olhos
em uma perfeita harmonia. Deus, donde irradia toda a
luz, todo o bem, só contempla das criaturas a realidade
que dele procede e que lhes dá o ser; desviados desse
centro luminoso, nós cremos as mais belas disposições
desordem e confusão; e parece-nos que os diversos seres
se embaraçam mutuamente e projectam uns sobre outros
maléficas sombras. De facto, essas sombras não existem.
Provêm do mau ponto de vista em que nos colocamos,
que nos não deixa contemplar o Universo na sua reali-
dade completa, na sua finalidade, na sua perfeição. 112

Bruno não desmascara a Viana a incongruência de, para
conceber o Mal, indistintamente se reportar a Leibniz e a
Spinosa 113.

112 Cf. ibidem, 275-276; Spinosa, Ethica I, prop. XIV; prop. XXXIII; Ethica II,
prop. XXXII a prop. XLIII; idem, Traité de la Réforme de l’Entendement, 23.
Contestando o pensamento defendido por S. Tomás e por S. Anselmo
quanto à cooperação do homem na salvação, Viana, com base em Spinosa,
reafirma nestes termos a inexistência do Mal: «Santo Anselmo usa das
mesmas distinções irracionais para defender a mesma doutrina [de
S. Tomás]. Confessemo-lo: Platão e Spinoza viram mais longe e melhor.
O mal não tem essência real. Tanto o mau como o bom contribuem para
o fim providencial do Mundo, não alteram a ordem, não tiram nada a
Deus; só no primeiro a consciência moral é mais escura, as ideias mais
confusas e incompletas» (cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 210).

113 Atribuindo indistintamente a Leibniz e a Spinosa a concepção de
que «o mal não tem essencia real», Viana incorre numa afirmação mani-
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festamente equívoca, pois, enquanto Leibniz afirma a existência do Mal
em termos de privatio boni, Spinosa, por força da sua gnosiologia, concebe
que o Mal não é susceptível de qualquer existência [cf. Spinosa, Ethica I,
prop. XIV; prop. XXXIII; idem, Court Traité de Dieu, de l’Homme et de la Santé
de son Âme, cap. X, 2; também F. Schelling, Investigações Filosóficas sobre a
Essência da Liberdade Humana e os Assuntos com Ela Relacionados (tradução
e prefácio de Carlos Morujão), Lisboa, Edições 70, 1993, 57].

114 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 429. O «motivo» «muito alto e mui
puro» que Bruno atribui a Viana, com vista a justificar que ele, na con-
cepção do Mal, tenha adoptado a perspectiva gnosiológico-metafísica de
Spinosa, parece ser a concepção e a atitude antimaterialista do «philosopho
portuguez». De facto, Bruno realça em vários contextos a aversão do
«philosopho portuguez» pelo materialismo: «Pelas impressivas trans-
cripções que tenho feito, no decurso d’estas paginas, vemos quam
profundo é o deismo racionalista de Amorim Vianna. Tudo o que lhe sabe
a materialismo, invencivelmente lhe repugna, quer de materialistas

No entanto, se, estranhamente, ele não o faz em relação a
este aspecto, outro tanto já não se passa quanto ao facto de
Viana, pressupondo a gnoseologia de Spinosa, justificar a
afirmação de o Mal não poder existir com base no facto de Deus
não poder conhecer nem as trevas, nem o Mal.

Para Bruno, uma tal justificação é pura e simplesmente
absurda.

É que, no seu entender, uma tal justificação não só faria
supor que Deus pode ignorar «o mais característico» da sua
criação, como corresponderia a afirmar que «a limitação da
omnisciencia divina» é concebível. Por isso, e não obstante fazer
a Viana a justiça de reconhecer que ele, para justificar a con-
cepção, se terá baseado num «motivo» «muito alto e mui puro»,
Bruno não deixa de ser peremptório na rejeição da tese de que
o Mal não exista por que Deus não possa conhecer as trevas,
nem o Mal:

Ainda que o motivo d’esta doutrina seja muito alto
e mui puro, como é, destaca irrefragavel, não obstante,
a limitação da omnisciencia divina; o Creador ignora um
dos aspectos da Creação, por certo o seu mais carac-
teristico. Deus desconhece o Mal. 114
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directamente proceda quer pela casuistica, curtamente penetradora, de
theologos haja passado» (cf. ibidem, 217). Será ainda essa perspectiva que
Bruno reafirma, quando, noutro contexto d’A Idéa de Deus, diz que Viana
defende a harmonia preestabelecida de Leibniz, por ela ser «o unico meio»
de a «alma ficar, para sempre, inaccessivel aos ataques dos physiologistas»
e de o «corpo se libertar de quaesquer forças mysteriosas» (cf. ibidem, 380-
-381; P. Amorim Vianna, Analyse do Curso Elementar de Philosophia de
A. Ribeiro da Costa e Almeida, Porto, Typografia Jornal do Porto, 1864, 14;
idem, Papillon e Leibniz, in Museu Illustrado, 145). Mais, terá sido já essa
perspectiva que Bruno teve em conta, quando, ainda jovem, criticando
Amorim Viana pela tradução de Memorias de Mme Lafarge, afirmara que
Viana evidenciava uma perfeita aversão por tudo o que soubesse a
materialismo (cf. Sampaio, Memorias de Mme Lafarge, in ibidem, Julho 1874,
102). Por seu lado, o próprio Amorim Viana corrobora esta perspectiva
de Bruno, quando, ao falar do materialismo na Defesa do Racionalismo, fala
do materialismo como de «uma doutrina conquanto falsa por incompleta»
(cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 262).

115 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 430.
116 Cf. ibidem, 418.
117 Cf. ibidem, 390; 394.
118 Cf. ibidem, 389-399; 401-459; 459-483.
119 Cf. ibidem, 388-392.

Bruno conceberá o Mal segundo pressupostos diame-
tralmente opostos aos de Amorim Viana. Para ele, o Mal tem
essência real, e a tal ponto a tem, que, no seu entender, «resulta
um paradoxo sarcastico negar a existencia do mal n’este nosso
universo» 115.

Mais, para Bruno, para além de se afirmar que «o Mal
existe» 116, há que afirmar que a essência do Mal é real e que a
«essência real» do Mal, ainda que de natureza ôntica 117, é
«necessária» e metafísica 118.

Nesta medida, divergindo frontal e profundamente de
Viana, Bruno concebe que o Mal não é uma mera inerência e/
ou resultado da imperfeição metafísica da criatura humana e/
ou da sua liberdade responsável, mas que ele consiste num
essente ontológico, consubstanciado no cosmos («Tempo»,
«Materia») 119 e no «espirito puro diminuido» (Deus «dimi-
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120 Cf. ibidem, 390; 460; 466.
121 Cf. ibidem, 388-392.
122 Cf. ibidem, 460.
123 Cf. ibidem, 394-397.
124 Cf. ibidem, 390; 394.
125 Cf. ibidem, 244.
126 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 38.

nuido» e «não omnipotente») 120, e isto, graças ao «mysterio
indecifravel» da «alteração» do «Tempo puro» («homogeneo» ou
«continuidade pura») 121 e/ou da «differenciação» do «espirito
homogeneo e puro» («espirito homogeneo e puro») 122 e/ou da
«limitação originaria» do absoluto 123.

No entanto, porque, para Bruno, o cosmos «não é abso-
luto», mas «derivado», «limitado» e «condicionado ao Tempo
puro de que procedeu» 124, i. é, porque o cosmos consiste numa
«necessidade derivada» 125, então também o Mal (cosmos,
«Tempo», «Materia»), não obstante o fundamento e a natureza
metafísica da sua originação, não poderá consistir senão numa
«essência real» de natureza ôntica.

Finalmente, também no domínio da religião, Sampaio
(Bruno) terá tido que proceder à «rectificação» e à «ratificação»
do seu pensamento relativamente ao de Amorim Viana, pois,
enquanto Viana concebia a Religião à luz duma razão «ilus-
trada», Bruno concebê-la-á à luz duma razão místico-gnóstica.

Para Amorim Viana, a Religião, mesmo a positivo-revelada,
não passa de uma «convicção racional». Viana considera que,
desde o momento em que «a filosofia proclamou a indepen-
dência da razão», transformado a razão numa «inteligência
esclarecida», não faz mais sentido «que se submeta a razão à
fé» 126. Ainda que não negue nem elimine a Fé/Revelação, a
Religião/Fé é para ele um conteúdo esvaziado de carácter
sobrenatural.

Viana concebe que Deus «revela-se à nossa razão, à nossa
fé, não na sua infinidade, mas no que tem de compreensível e
pelo qual, portanto, podendo compreendê-lo, podemos conhecê-lo
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127 Cf. ibidem, 44.
128 Cf. ibidem.
129 Cf. ibidem, 43.
130 Cf. ibidem, 38.

e crer na sua existência» 127. Ele subordina e/ou condiciona a
Revelação/Fé à capacidade de entendimento da Razão, trans-
formando por conseguinte a religião num «atributo essencial da
razão», i. é, num mero conteúdo «racional» e «natural». Viana
é claro quanto a este entendimento, quando afirma:

Somente a anuência do espírito a essas verdades [às
revelações do Céu que se manifestam à razão] é atributo
essencial da razão, que, de resto, se deve supor em
comunicação com Deus, pois só por meio dela nos é dado
conhecer a existência suprema. É verdade que essa
comunicação não é inefável, misteriosa e sobrenatural,
pois deriva da nossa natureza. É unicamente pelo uso
recto da razão que podemos adquirir o conhecimento de
Deus; e, portanto, bem que Deus seja infinito e a nossa
razão limitada, em vez de sermos nós que submetemos
a nossa razão aos mistérios insondáveis da existência
absoluta de Deus, é Deus que se sujeita e se acomoda às
nossas imperfeições, comunicando-se a nós, não na sua
essência absoluta, mas nas relações que tem connosco.
Assim, Deus revela-se à nossa razão, à nossa fé, não na
sua infinidade, mas no que tem de compreensível e pelo
qual, portanto, podendo compreendê-lo, podemos
conhecê-lo e crer na sua existência. 128

Mas Viana logra afirmar que a Revelação e a Fé se aco-
modam e subordinam à Razão, reduzindo portanto a Fé a uma
«convicção racional», porque concebe a Razão humana como
«ilustrada», como «iluminada», como uma razão cujas verdades
«são revelações do Céu» 129. De acordo com as suas palavras, a
razão é uma «faculdade divina também» 130, porque, «se a parte
da ideia que está fora de nós, se o ensino exterior é divino, a
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131 Cf. ibidem, 92.
132 Cf. ibidem, 92-93.
133 Cf. ibidem, 92.
134 Cf. ibidem, 297.
135 Cf. ibidem, 93.
136 Cf. I. Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes (tradução de

Paulo Quintela), Lisboa, Edições 70, 1992, 47-85; 94-110; idem, A Religião
nos Limites da Simples Razão (tradução de Artur Morão), Lisboa, Edições
70, 1992, 109-110.

137 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 98.

parte interior, a parte psicológica, é toda natural e humana» 131.
Por isso, coerentemente, ele tanto poderá dizer que a «reve-
lação» é a «fonte de toda a ciência», como dizer que «toda a
ideia racional é uma inspiração» 132.

Mas, ao mesmo tempo, porque, apesar de tudo, ao revelar-
-se, é Deus que se submete à capacidade de entendimento da
razão humana, então também aparecerá como natural que Viana
diga que «a noção que formamos de Deus é incompleta» 133, que
«a ideia que formamos de Deus não é senão a que temos de nós
mesmos; e os atributos que lhe conferimos são as nossas pró-
prias faculdades engrandecidas e aperfeiçoadas», ou que diga
que «o interesse passa da teologia para a filosofia» 134, já que «a
teologia fica sendo [...] um corolário da psicologia; e a cada
descoberta da ciência divina deve preceder uma descoberta
sobre a da alma humana» 135.

Mas, apesar de afirmar a Fé como uma «convicção racio-
nal», Viana não deixa de conceber, como Kant 136, que o funda-
mento da religião é a Razão moral 137.

Explicitando-o, Viana assevera que, «anterior a todo o
raciocínio, acima de toda a erudição, anseia-nos no peito a sede
da justiça, brada-nos no coração a voz da consciência moral».
Viana vai mesmo ao ponto de considerar que foi «o próprio
Deus» quem «gravou em caracteres de fogo, em nós, esse
sentimento, selo da divina aliança» e que «é ele verdadeiramente
a luz de que fala o apóstolo, que ilumina a todo o homem ao
vir ao mundo, o pobre como o opulento, o desgraçado e o
venturoso, o sábio e o ignorante; luz cuja benfazeja influência
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chega a todos e lhes permite encaminharem-se ao Sumo
Bem» 138.

Porém, ao contrário do filósofo alemão, de quem diz que,
«empenhado sobretudo em dar aos preceitos força legislati-
va, descura demasiado o sentimento» 139, Viana declarar-se-á
como adepto do privilegiamento do «sentimento da moral» na
religião.

Concebendo o «sentimento da moral» como a «inspiração
verdadeira» da Religião e a «base de todas as virtudes», Viana
assume o sentimento moral como o autêntico fundamento da
Religião e da Moral:

[O sentimento da moral] é a inspiração verdadeira
que nos põe, sem o intermédio da ciência ou do racio-
cínio, em comunicação directa e natural com a divindade;
é o instinto celeste que, como as místicas asas dos anjos,
nos arrebata até ao trono do Altíssimo e que, mesmo
neste mundo, nos deixa antecipadamente lograr os gozos
reservados a seres superiores, e dá à nossa natureza
caduca um como perfume de imortalidade, imprimindo-
-nos na fronte radiante o selo de uma gloriosa aliança.
É a graça divina que nos socorre indefectível, o facho
luminoso que, melhor que o raciocínio, nos guia nas
perplexidades, como a coluna de fogo a Israel nas vas-
tidões do deserto; a própria voz de Deus que nos pro-
clama a sua suprema vontade e nos dirige infalível a
nosso destino. 140

Mas, indo mais longe na explicitação da Religião moral,
Viana também manifesta concebê-la em termos essencialmente
espirituais e interiores, excluindo por conseguinte da sua
natureza o carácter institucional e mediador.

138 Cf. ibidem, 93.
139 Cf. ibidem, 106; cf. também Kant, Fundamentação da Metafísica dos

Costumes, 47-85.
140 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 105; cf. também Bruno,

A Idéa de Deus, 204-205.
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Essencialmente, a Religião é para Viana um conteúdo
«filosófico», que, tendencialmente, se dará cada vez mais na
consciência e no coração. Caracterizando esta religião de
consciência e de coração, e bem assim à caminhada do povo em
direcção a ela, Viana avança que, com o seu incremento e
corporização na humanidade, não mais haverá lugar para
sacerdotes e mestres, para governos ou hierarquias, porque, uma
vez incrementada, cada um servirá «a si próprio de norma e de
lei», e a «Terra» passará a ser um «aprisco de irmãos sob as
ordens de um só pastor»:

Por seu turno, o povo, por sua crescente ilustração,
por seu progresso contínuo para o bem, se avizinhará dos
seus mestres nas ciências profanas e sagradas, até que o
ouvir a voz que lhe brada no peito baste para ouvir sem
intermitência a voz de Deus. Mas então será dispensada
toda a prédica, porque cada homem será sacerdote e
mestre. Realizar-se-á a pretensão de Schleiermacher. Não
haverá já clero distinto; mas também não haverá gover-
nos distintos. Cada homem servirá a si próprio de norma
e de lei, porque se verificará então a promessa de Cristo;
a Terra tornar-se-á um aprisco de irmãos sob as ordens
de um só pastor, mas esse pastor será Deus, que falará
plenamente ao coração de cada homem, porque em cada
homem a vontade se confundirá com os dictames da
caridade e da justiça. 141

No entanto, como Kant, Viana logo contradiz a perspectiva
«moral», espiritual e interior, sob que se propusera conceber a
Religião. Com efeito, ainda que indirectamente, o «philosopho
portuguez» logo passa a afirmar que a caminhada do povo para
essa religião se dá através da «sua crescente ilustração» e do
«seu progresso contínuo para o bem». E, porque concebe nestes
termos a Religião, Viana demonstra sem mais que a sua con-

141 Cf. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 299; cf. também Bruno,
A Idéa de Deus, 214-215.
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cepção da Religião está em evidente consonância com a de Kant,
ou seja, que concebe a Religião em termos de um conteúdo
«racional», como religião da razão.

Bruno manifestará conhecer com profundidade a concepção
de Viana sobre a Religião.

Assim, depois de afirmar que o «mestre» «estudou as rela-
ções intimas entre a Razão e a Fé», Bruno sistematizará o pen-
samento de Viana acerca da Religião em três enunciados fun-
damentais, a saber, que a Fé «não differe da convicção racional»,
que «estabelecer dois estados, um de fé, outro de sciencia»
corresponde a uma «pretensão illegitima», e «que as verdades
que se manifestam á razão sejam revelações do céu»:

Estudando as relações íntimas entre a Razão e a Fé,
Amorim Vianna escrevera: «Para nós, a fé, ou adhesão de
espirito á verdade, não differe da convicção racional.
Estabelecer dois estados, um de fé, outro de sciencia, nos
parece uma pretenção illegitima da parte dos theologos.
É um erro psychologico. Não impede isto, porém, que as
verdades que se manifestam á razão sejam revelações do
céu. Crêmol-o firmemente.» 142

Como Viana, Bruno também conceberá a Religião em
termos de religião da razão e/ou de religião do espírito: «Amo-
rim Vianna sente analogamente.» 143

No entanto, há que reconhecer que as diferenças entre os
dois filósofos são bem maiores do que as afinidades, desig-
nadamente no que respeita às relações da Revelação e da Razão
e à concepção «moral» da Religião.

Assim, embora um e outro sustentem que a «Sciencia é
Verdade Revelada» 144, eles fazem-no a partir de pressupostos
diferentes, e mesmo opostos. Como já foi dito, é verdade que
Viana concebe que «as verdades que se manifestam à razão

142 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 188-189; cf. Amorim Viana, Defesa do
Racionalismo, 43.

143 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 214.
144 Cf. ibidem, 189.
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sejam revelações do Céu». No entanto, também o é que ele
concebe que a Revelação/Fé se subordina e depende da Razão,
afirmando que, «em vez de sermos nós que submetemos a nossa
razão aos mistérios insondáveis da existência absoluta de Deus,
é Deus que se sujeita e se acomoda às nossas imperfeições,
comunicando-se a nós, não na sua essência absoluta, mas nas
relações que tem connosco».

Assim, para o «philosopho portuguez», a Razão ou
«Sciencia» sobrepõe-se à Revelação, porque «é unicamente pelo
uso recto da razão que podemos adquirir o conhecimento de
Deus».

Ao contrário, para Bruno, mesmo quando ele afirma que
«Germinal agora sò o Racional» 145, graças à concepção meta-
físico-gnóstica de que parte no âmbito do Conhecimento, é a
Razão ou «Sciencia» que, em boa medida, se subordina à
Revelação.

É que Bruno sustenta que só é possível que a «Sciencia» ou
Razão se desdobre em «Verdade Revelada», se e porque é
«alumiada» e/ou «fecundada» pela «emanação revelada».

Concebendo o Conhecimento como um processo de
«depuração» e de racionalização ininterrupta e sucessiva, que
vai dos elementos concretos ou «phenomenos» à «formula», à
«logica» e à «psychologia systematisada», Bruno afirma, por um
lado, que a natureza «se revela por sciencia», e a «sciencia por
pensamento» 146, e, por outro, que esse mesmo processo de
Conhecimento, designadamente no tocante à «psychologia
systematisada» (metafísica?), só é susceptível de atingir o «in-
cremento cognitivo» e/ou a «força do descobrimento» se for
«fecundado pela emanação revelada» 147:

A psychologia alumia-a, emanativamente, a reve-
lação. 148

145 Cf. ibidem, 480.
146 Cf. ibidem, 377-378.
147 Cf. ibidem, 360.
148 Cf. ibidem, 378-379.
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Porém, esta perspectiva de «iluminação», de «fecundação»
e mesmo de «salvação» da Razão pela «Emanação divina»
aparecer-nos-á afirmada por Bruno, sobretudo quando ele des-
dobrar o seu pensamento acerca da «resolução» do Erro 149 e do
Mal... 150

Mas estes são aspectos que extravasam obviamente a
presente abordagem...

No entanto, a divergência dos dois filósofos não se limitará
à relação da Revelação e da Razão. Ela estender-se-á, e impor-
tantemente, à própria concepção de «Religião moral».

Neste ponto, é o próprio Bruno que, anotando a diferença
que o distingue de Viana quanto à natureza «moral» da Religião,
se encarrega de explicitar a recusa da concepção «moral» que o
«mestre» consagrou sobre a Religião. Nesse sentido, Bruno
observa que Viana «embaraça o problema» quando diz que «é
preciso que ao apostolo succeda o jurisconsulto», pois que, em
seu entender, «o ideal da cidade não o enxerga o sacerdote e o
missionario», porquanto eles «são unicamente guiados pelo amor
e a caridade, não sabem definir nem constituir a justiça» 151.

Efectivamente, se é possível constatar que ambos afirmam
a natureza «moral» da Religião, não o é menos que também
ambos assumem o referido conteúdo «moral» da Religião num
sentido completamente diverso.

Com efeito, enquanto, para Viana, a moralidade da Religião
corresponde essencialmente a uma moral da Razão, para Bruno,
o carácter «moral» da Religião consiste ontologicamente no
«sentimento moral» 152, ou seja, a Religião subsume uma mora-
lidade em que o carácter «humano» do «sentimento» não só é
essencial 153, como é de natureza «transcendental e «divina» 154.

149 Cf. ibidem, 259-260.
150 Cf. ibidem, 463-464; 466.
151 Cf. ibidem, 207; Amorim Viana, Defesa do Racionalismo, 112; cf.

também ibidem, 124.
152 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 204-205.
153 Cf. idem, O Encoberto, 329-330.
154 Cf. idem, A Idéa de Deus, 204; idem, O Encoberto, 330.
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Assim, enquanto para Viana a «Religião moral» corres-
ponde fundamentalmente a uma religião da razão, para Bruno
a Religião, tendo embora como pressuposto essencial a Razão,
não deixa de consistir essencialmente numa «Religião moral»,
porque a «Razão» de Bruno é uma razão de pressuposto mís-
tico-gnóstico, em virtude do qual ele tanto logra conceber acerca
da Moral um carácter «transcendental» e «divino», como um
carácter «humano». E, por isso, a «Religião moral» de Bruno
pode ser tão «transcendental» e «divina» na exigência do
Amor 155, da Gratuitidade 156 e da Misericórdia 157, como pode
ser «humana» quanto à exigência da «Egualdade» 158 e da «Fra-
ternidade» 159.

De resto, por isso mesmo, Bruno tanto poderá subsumir a
sua concepção de «Religião moral» como a Religião místico-
-gnóstica do «ternario sagrado» e/ou de Saint-Martin 160, i. é,
como a Religião da «Liberdade, Igualdade, Fraternidade» 161,
como poderá subsumir a sua concepção de «Religião moral» em
termos de uma Religião «mística» e/ou do «espirito», «o Para-
cleto, o consolador», que «desvela» aos homens os grandes
«mysterios» da existência, designadamente os que respeitam a
Deus, à «origem do mal» e ao «fim da materia», e que «consola»
os homens durante o processo «arrastado» de «resolução» do
Mal 162.

Em conclusão, tendo começado por uma atitude de segui-
mento entusiástico e extremado, a recepção de Viana por Bruno
rapidamente evoluiu para uma posição de «rectificação» do
pensamento do «mestre», «ratificando» um pensamento próprio,
alternativo e de perspectiva filosófica oposta à de Viana.

155 Cf. idem, A Idéa de Deus, 214.
156 Cf. ibidem, 205-207.
157 Cf. ibidem, 213-214.
158 Cf. ibidem, 202; 213.
159 Cf. ibidem, 206-207.
160 Cf. idem, O Encoberto, 330-331; idem, A Idéa de Deus, 206.
161 Cf. idem, A Idéa de Deus, 206-207; idem, O Encoberto, 330.
162 Cf. idem, A Idéa de Deus, 482.
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Sumariamente, poder-se-á considerar que o essencial fica
dito, se, por um lado, se afirmar que Bruno rompe com o «livro
abandonado», substituindo-o pel’A Idéa de Deus, que Viana
representa, e se, por outro lado, se afirmar que Bruno,

Questionando a Viana o racionalismo deísta, con-
trapõe-lhe uma racionalidade de natureza posi-
tiva, metafísica e religioso-revelada e uma Religião
de natureza místico-moral, a Religião do «mysti-
cismo idealista» 163 e/ou da cabala;

Questionando a Viana o dualismo ontológico, antro-
pológico e gnosiológico, contrapõe-lhe uma con-
cepção de unidade do ser e do essente, baseada
numa metafísica de pressuposto místico-gnóstico,
à luz da qual logra afirmar, quer a «diversifica-
ção» do «Absoluto», quer a afirmação de Deus e
do Mal, da origem e do fim do cosmos, da subs-
tancialidade «intermedia» e da «prohecia», da
Providência, do milagre e da oração;

Questionando a Viana a concepção antropológico-
-moral do Mal, contrapõe-lhe a existência onto-
lógica (ôntica) e necessária do Mal (Mal meta-
físico).

163 Cf. ibidem, 481-482.
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CAPÍTULO IV

A IDEIA DE «REPUBLICA» EM SAMPAIO (BRUNO):
O SONHO DUMA «REPUBLICA DIVINA»? *

Como ponto de partida da abordagem que nos propomos
sobre a ideia de «Republica» em Sampaio (Bruno), fazemos
questão de adoptar as palavras que J. Augusto Seabra consagra
no Prefácio da reedição do Manifesto dos Emigrados da Revolução
Republicana Portuguesa de 31 de Janeiro de 1891, efectuada em 1991
na comemoração do centenário da «revolução republicana do
Porto em 31 de Janeiro». São elas: «Se os sucessos mais directa-
mente ligados à génese, eclosão e desfecho do movimento, bem
como as análises controversas das suas causas e consequências,
têm sido objecto de publicações multímodas, desde as que se
seguiram à revolta e tiveram por autores os seus directos
participantes até às que, ao longo de um século, de forma
sistemática ou avulsa, lhe foram consagradas, um aspecto há
que tem sido, por razões estranhas, negligenciado ou mantido
na sombra: a acção superveniente dos dirigentes, militantes ou
simpatizantes republicanos que conseguiram ganhar o exílio e

* Este texto corresponde em boa medida ao que, com o título
«A Ideia de ‘Republica’ em Sampaio (Bruno)», foi publicado in Revista
Humanística e Teologia, Porto, UCP, 2005, 26, 21-58.
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daí empreenderam novos projectos de continuação da luta pela
causa a que se tinham votado [...]» 1

E nós procedemos deste modo fundamentalmente por três
ordens de razão: em primeiro lugar, porque intentamos fazer do
presente estudo uma homenagem à grande figura de intelectual,
de republicano e de mestre que foi J. Augusto Seabra; em
segundo lugar, porque consideramos que é sobretudo a ideia de
«Republica» protagonizada pelos «dirigentes, militantes ou
simpatizantes» do «movimento de 31 de Janeiro» que está na
base do «negligenciamento» e da «sombra» a que J. Augusto
Seabra se refere; em terceiro lugar, porque consideramos que
Sampaio (Bruno) não só consagra uma certa especificidade na
sua ideia de «Republica», como é objecto do reconhecimento de
uma certa primacialidade no âmbito do «movimento de 31 de
Janeiro» 2.

É que, como se comprovará, a «Republica», quer sob o
ponto de vista filosófico, quer sob o ponto de vista político,
constitui para Sampaio (Bruno) uma questão essencial. E cons-
titui-o a tal ponto que, a deixar-se de lado uma ou outra pers-
pectiva, seria a própria compreensão do pensamento, da prática
política e da personalidade de Bruno que ficava em questão.

1 Cf. J. Seabra, Prefácio — Um Manifesto Patriótico e Cívico, in Manifesto
dos Emigrados da Revolução Portuguesa de 31 de Janeiro de 1891, Porto, Edição
do Governo Civil do Porto, 1991, VII.

2 Fazemos supor sobretudo três ordens de razão, para nos permi-
tirmos atribuir a Sampaio (Bruno) a primacialidade mencionada: em pri-
meiro lugar, o facto de Bruno, no Manifesto dos Emigrados, se assumir e
ser reconhecido pelos exilados seus pares como o «verdadeiro autor do
original do Manifesto»; em segundo lugar, o facto de Bruno (José Pereira
de Sampaio) figurar como derradeiro signatário do Manifesto; em terceiro
lugar, o facto de Bruno, nas «bibliografias antepostas às edições posteriores
de obras suas, a começar pelas Notas do Exílio — 1891-1893, publicadas
no seu regresso ao Porto», apresentar o Manifesto como uma das suas
obras (cf. Manifesto dos Emigrados, 29; Seabra, Prefácio, in Manifesto dos
Emigrados, VIII; Bruno, Notas do Exílio — 1891-1893, Porto, Livraria
Internacional de Ernesto Chardron, 1893, 29).
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Com efeito, para além de a não consideração da especi-
ficidade da ideia de «Republica» constituir uma grave afectação
dos termos sob que Sampaio (Bruno) concebe historicamente a
eliminação do Mal, dava-se que também se ficava na situação,
quer de não compreender como é que se tornou possível que
Bruno, depois de aderir tão precocemente e tão convictamente
à «Republica» e ao Partido Republicano, se tivesse afastado
deste Partido ainda antes de haver «Republica» em Portugal,
quer na situação de não compreender como é que se tornou
possível que Bruno, com tão pouco tempo decorrido sobre o
5 de Outubro de 1910, não só se tivesse declarado «completa e
absolutamente enojado, da vida política Portuguesa» 3, como se
tivesse demarcado de toda e qualquer militância conotável com
os «homens» da «Republica» de 1910, agindo daí por diante
como um «republicano independente».

Por outro lado, para além de a ideia de «Republica» con-
substanciar uma relação essencial com o pensamento político e
metafísico de Sampaio (Bruno), também sucede que a questão
da «Republica» é em Bruno uma «causa» que vem desde muito
cedo.

Sampaio (Bruno) não só pertencera ao Partido Republicano
Português desde jovem, como fora, inclusive, digno de integrar
por convite a «primeira agrupação republicana constituida» na
cidade do Porto, o Centro eleitoral republicano democratico do Porto.
Com efeito, no próprio dia em que o Partido se reunia para
«tractar da apresentação da candidatura de Rodrigues de Freitas
a deputado republicano, pelo circulo central da cidade, nas
immediatas e proximas eleiçoes geraes a que se ia proceder em
todo o paiz», Bruno recebia a «participação» de que «fôra
approvado socio do Centro eleitoral republicano democratico do
Porto» 4.

3 Cf. J. P. Sampaio, Sampaio (Bruno) — Sua Vida e Sua Obra (prefácio
de Joel Serrão), Lisboa, Editorial Inquérito Limitada, 1957, 49.

4 Cf. Bruno, Os Modernos Publicistas Portuguezes, Porto, Livraria
Chardron, 1906, 304-305. Eis os termos em que Sampaio (Bruno) falará
mais tarde da sua entrada no Partido Republicano e no Centro eleitoral
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A adesão ao Partido Republicano terá mesmo uma reper-
cussão particularmente profunda na personalidade e na vida
de Sampaio (Bruno). A tal ponto que ele nunca mais a há-de
esquecer.

Quando, mais tarde, na maturidade, a rememorar, Bruno
falará dela como de um acontecimento inolvidável. A par de
relevar o orgulho de, logo na primeira reunião em que parti-
cipara na actividade política do Partido, haver feito uma «pro-
posta», e uma «proposta» que fora aceite 5, Bruno também rele-
vará o orgulho de, tão jovem, ter sido achado digno de ser

republicano democratico do Porto: «Mas não nos affastemos. Não. Pelo
momento, não quero alongar os olhos entristecidos para fóra do Porto, se
bem que remotamente distanciado me alargue na luctuosa recordação, e,
recapitulando desde inicio minha existencia episodica politica, apparece
vivaz a já amortecida imagem da primeira agrupação republicana cons-
tituida n’esta cidade, com tanto embaraço mas com tanta esperança. Fallo
do Centro eleitoral republicano democratico do Porto, cuja sala de sessões
estava em um rez-do-chão d’uma casa da rua de S. Bento da Victoria, casa
que ao tempo precisamente frequentava, por isso que ahi era a residencia
de David de Castro, barão de Nevogilde, primitivo proprietario do Paço
das Carrancas, adquirido por Dom Pedro V e de então em deante habi-
tação dos monarchas portuguezes em suas passagens pela segunda capital
de seus reinos. Eu fôra apresentado a David de Castro pelo meu antigo
condiscipulo o actual conselheiro José d’Almeida, com motivo da pu-
blicação d’uma revista litteraria, O Museu Illustrado, em cujas paginas como
que se estrearam os novos da epocha: Fialho de Almeida, Eugenio Per-
digão, Maximiano de Lemos, Narciso de Lacerda, Joaquim de Araujo,
Fortunato da Fonseca, Gaspar de Lemos, Ernesto Cabrita, José da Luz
Braga, Francisco Carrelhas, Oliveira Simões, etc. No fecho do primeiro
volume démos uma novidade sensacional: um medalhão com os retratos
de todos os collaboradores. Ora, um dia recebi uma participação de que,
sem que me propuzesse, eu fôra approvado socio do Centro eleitoral
republicano democratico do Porto, o qual se reuniria essa noite para se tractar
da apresentação da candidatura de Rodrigues de Freitas a deputado
republicano, pelo circulo central da cidade, nas immediatas e proximas
eleições geraes a que se ia proceder em todo o paiz» (cf. ibidem).

5 Cf. ibidem, 307. «Por proposta minha, que fez sua Eduardo Falcão,
e com a adhesão persuasiva de Alves da Veiga, consignou-se na carta aos
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convidado para «socio» do Centro eleitoral republicano democratico
do Porto 6. Para além de observar que o Centro eleitoral republicano
democratico do Porto (a «primeira agrupação republicana» na
cidade do Porto) fora constituído por iniciativa de Alves da
Veiga, «a mais espontanea e persistente dedicação republicana
moderna em Portugal», Bruno anotará que o Centro republicano
correspondia a «uma verdadeira aristocracia intellectual» 7.

eleitores, acompanhando a lista, que aquella candidatura não era méra-
mente pessoal, por mais eximios que fôssem, como eram, os dotes, men-
taes e moraes, que concorriam na pessoa do proposto, antes representava
uma alta significação politica de principios, o que foi approvado caloro-
samente pela unanimidade da assembleia presente; essa carta que capeava
a lista estampou-se na Bandeira republicana, de Lisboa, e no Partido do Povo,
de Coimbra. Ao mesmo tempo convocava-se um meeting popular no
theatro Principe-Real, para a apresentação do candidato proposto. Que dia!
A multidão era immensa, e pela primeira e unica vez em reuniões elei-
toraes se viram senhoras nos camarotes. Presidiu Eduardo Falcão, na ruti-
lancia da sua farda de major de engenheria; serviram-lhe de secretarios
Alves da Veiga e Lopes da Silva. Commovido mas seguro de si, Rodrigues
de Freitas pronunciou um largo discurso, que foi applaudido com o mais
vehemente enthusiasmo. Desde logo se sentiu que o seu triunpho na urna
era certo e inevitavel; assim foi» (cf. ibidem, 307-308).

6 Cf. ibidem, 305. «Com que alvoroço receoso, com que enthusiasmo
acanhado não me dirigi eu, n’esse fim de tarde, para esse rez-do-chão!
O coração moço palpitava assim» (cf. ibidem).

7 Cf. ibidem, 305-307. «A iniciativa da constituição do Centro eleitoral
republicano democratico do Porto pertence a Alves da Veiga, a mais
espontanea e persistente dedicação republicana moderna em Portugal; e
a nova agremiação politica apparecera em publico, com surpreza attonita
mas cortez e respeitosa, pela primeira vez n’uma impressiva solemnidade
liberal que no Porto se effectuou, com singular, lugubre imponencia. Foi
a trasladação das ossadas dos enforcados da Praça Nova, recolhidas n’uma
urna do pateo da casa da Misericordia, á rua das Flores, e transferidas
para o monumento funebre que a mesma Misericordia lhes consagrara no
seu cemiterio privativo no campo-santo do Prado do Repouso. O Centro
republicano fez-se representar no cortejo por uma delegação respeitavel, e
os annuncios convocatorios sahiram insertos nos jornaes logo a seguir ao
convite official da irmandade. Poucos eram, porém, então os republicanos
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Assim, quando havia todas as razões para se esperar que
a relação de Sampaio (Bruno) com a «causa republicana» e com
o Partido Republicano viesse a consistir em algo de indes-
trutível, eis que, pelo contrário, Bruno nos surpreende com duas
atitudes completamente inesperadas: por um lado, quando
ainda nem sequer a «Republica» havia sido implantada em
Portugal, em 1902 demite-se do Partido Republicano; por outro
lado, quando muito pouco tempo é passado sobre a implantação
da «Republica», em 1911 anuncia publicamente o seu afas-
tamento de toda e qualquer acção conotável com a «Republica»
do Partido Republicano e/ou dos «homens» da «Republica» de
1910.

No primeiro caso, porque diverge da «agenda» do Con-
gresso Republicano de Coimbra (1902), e porque se sente gra-

portuenses agremiados, mas a escassez da quantidade encontrava-se
brilhantemente compensada pelo lustre da qualidade. Porque, entre os
fundadores do novo Centro, se contavam um desembargador da Relação
(Pereira de Souza); um engenheiro das obras publicas (José Jeronymo de
Faria); um professor do Lyceu (Augusto Luzo). E logo vinham advogados,
Alexandre Braga, Manuel José Teixeira; engenheiros, Eduardo Falcão;
lentes, Joaquim Duarte Moreira de Souza; pharmaceuticos, Lopes da Silva,
Salgado Lencart; leccionistas, O’Neill de Medeiros; medicos, Tito Jorge de
Carvalho Malta; jornalistas, Prado de Azevedo. Era uma verdadeira
aristocracia intellectual. No melhor sentido da palavra se entenda, porque
mesmo os obscuros fôram, na sua esphera, insignes promotores, como
succedeu para Joaquim Duarte Moreira de Souza, um dos primeiros
homens que em Portugal conheceram systematicamente Augusto Comte,
consoante o rememora o dr. Theophilo Braga em um dos volumes da sua
obra das Soluções positivas da politica portugueza. Na dispersão da sua
livraria, mercê de sua morte prematura, veio a parar a minhas mãos um
volume significativo; é o livro das Cartas de Augusto Comte a Valat,
professor de mathematicas, ex-reitor da Academia de Rhodez (1815-1844).
Com que amor, com que escrupulo este livro não foi lido e attendido!
A cada passo, nas margens do volume, se depara com as annotações a
lapis, que a meditação de Moreira de Souza, suggerida e suggestiva, ia
ahi exarando» (cf. ibidem).
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vemente «desconsiderado» com a forma como Afonso Costa,
nesse Congresso, se referira à sua posição 8.

No segundo caso, porque discorda da atitude de pactua-
mento e/ou de apoio que o Partido Republicano deixara per-
ceber em relação às «agitações políticas» do Porto em 1911 e
porque se sente profundamente ofendido com a «censura» de
que fora alvo por parte do Governo Civil do Porto na sequência
da denúncia e da recriminação com que cominara no Diário da
Tarde as autoridades da «Republica» estabelecida 9.

Obviamente que, à primeira vista, as duas atitudes de
Sampaio (Bruno) não podem deixar de ser tomadas como com-
portamentos que consubstanciam um certo extremismo e/ou
uma certa peculiaridade de personalidade, sobretudo quando
vistas à luz do tipo de ligação e de compromisso que Bruno
demonstrara anteriormente para com a «causa republicana» e
para com o Partido Republicano.

No entanto, no nosso entendimento das coisas, essas atitu-
des não poderão ser interpretadas nos termos que mencionámos.

Para nós, uma tal interpretação só poderia ter cabimento se
não se entrasse em consideração, por um lado, com a espe-
cificidade da concepção de Sampaio (Bruno) sobre a «Repu-
blica», e, por outro lado, com o carácter inquebrantavelmente
coerente do seu pensamento e da sua prática política.

Com efeito, para além da coerência ético-política de Bruno,
o que verdadeiramente deverá ser relevado nas suas atitudes é
o facto de ele lutar por uma «Republica» de perfil comple-
tamente diverso do da «Republica» de 1910. Pois, enquanto os
homens da «Republica» de 1910 concebem a «Republica» se-
gundo pressupostos marcadamente positivistas e/ou racio-
nalistas, Bruno, enquadrando a ideia de «Republica» no âmbito
da sua concepção do Mal, não só consagrará sobre a «Repu-
blica» uma ideia de pressuposto essencialmente patriótico e
místico-metafísico, como subsumirá na «Republica» um instru-

8 Cf. Sampaio, Sampaio (Bruno) — Sua Vida e Sua Obra, 77-94.
9 Cf. ibidem, 43-53.
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mento de primordial importância no âmbito da dimensão his-
tórica da eliminação do Mal 10.

Assim, na obra e no pensamento de Sampaio (Bruno), tanto
será possível constatar que o regime da «Republica» constitui
um elemento essencial no âmbito da concepção sob que afirma
a eliminação histórica do Mal, como será possível constatar que
o regime da «Republica», a par de consistir numa forma espe-
cífica e «patriótica» de organizar e governar a sociedade, reveste
na obra e no pensamento de Bruno, designadamente no âmbito
metafísico e político do seu pensamento filosófico, um sentido
e um conteúdo de inequívoco recorte místico-esotérico. De uma
tal perspectiva místico-esotérica da ideia de «Republica» são
expressão sobretudo as seguintes obras: A Geração Nova (1886),
de forma ainda um tanto implicitada e dissimulada; o Manifesto
dos Emigrados da Revolução Republicana Portuguesa de 31 de Janeiro
de 1891 (1891) e as Notas do Exílio (1893), de forma já bastante
clara e abrangente; O Brazil Mental (1898), A Idéa de Deus (1902)
e O Encoberto (1904), de forma completamente explícita.

De resto, como se virá a demonstrar em momento posterior,
nós consideramos que, desde já, será de afirmar que a aludida
perspectiva místico-esotérica sob que a ideia de «Republica» nos
é veiculada por Bruno não é senão uma réplica da perspectiva
místico-esotérica que está por baixo e/ou por detrás da «Repu-
blica» que a «Revolução franceza» implantou em França, pers-
pectiva místico-esotérica essa que não é senão a de Louis-Claude
Saint-Martin.

A ideia de «Republica» em A Geração Nova

A Geração Nova (1886), e precisamente no seu contexto final,
após um longo excurso sobre a concepção moderna da arte e/
ou da estética, constituirá em Sampaio (Bruno) a primeira

10 Cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 158-244.
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afirmação da «Republica» segundo uma perspectiva místico-
-esotérica.

Nesta obra, Sampaio (Bruno) manifesta veicular a ideia de
«Republica» a partir da sua «theoria do progresso» 11. Com base
em tal concepção, Bruno não só realiza que o advento da
«Republica» tem um carácter histórico, como realiza que a
ocorrência do advento histórico da «Republica» não poderá
deixar de representar uma manifestação de «progresso» na
«unidade».

Questionando, por um lado, que o «porvir» seja entendido
em termos de mera «synthese» ou que a «historia» seja tomada
como mera «reconstituição», e concebendo, por outro lado, o
«progresso» como um processo de «integração» das «diffe-
renciações» na «unidade» e/ou numa «nova unidade, mental
e affectiva» 12, Sampaio (Bruno) tanto considera que ao homem,
«em cada manifestação da actividade», cumprirá «procurar
descobrir o sentido intimo, barometrisado no grau de conver-
gencia para um ulterior stadio da consciencia humana» 13,
como considera que «os nossos descendentes não se hão-de

11 Cf. Bruno, A Geração Nova, 359.
12 Cf. ibidem, 356-357. «Propôr este caso importa resolver est’outro:

O porvir será uma synthese? A historia topará com um cyclo de recons-
tituição? Estas differenciações integrar-se-hão? Entraremos n’uma nova
unidade, mental e affectiva? A humanidade terá intuito outra vez? A scien-
cia transcendentalisar-se-ha até á religião?» (cf. ibidem).

13 Cf. ibidem, 359. «Tal é a linha geral do nosso sentir e do nosso
pensar [...]; e, comprehendendo assim a importante necessidade de todo
o momento historico, como factor de composição indispensavel, a cada
manifestação da actividade lhe procuramos descobrir o sentido intimo,
barometrisado no grau de convergencia para um ulterior stadio da cons-
ciencia humana, em que ella se nos antolha na plena posse de si mesma,
conhecedora mas fecunda. A tal criterio uno, que não é mais do que o da
theoria do progresso, submettemos todos os juizos espalhados no decurso
d’estes volumes, procurando, na proporção de nossas apoucadas forças,
descobrir-lhe os fundamentos racionaes, sob os aspectos restrictos em que
elle haja de manifestar-se» (cf. ibidem, 358-359).
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finar de aspiração sequiosa na fronteira da terra promettida» 14,
sem que antes tenham «visto» o advento da «Republica» 15.

Mas, ao mesmo tempo, porque à luz da sua «theoria do
progresso» equaciona que a «unidade» final do mundo con-
substancia e/ou pressupõe o «progresso» histórico do referido
mundo, Sampaio (Bruno) também faz questão de relacionar a
implantação da «Republica» em Portugal com o processo de
desenvolvimento e de evolução histórica do país.

Ou seja, porque considera que, nos tempos modernos, a
dignidade, a prosperidade e a afirmação dos povos estão inti-
mamente associadas à «Republica», Sampaio (Bruno), consciente
de que o período das Descobertas ou de Quinhentos fora por
excelência o período de dignidade, de prosperidade e de afir-
mação dos portugueses, mostrar-se-á assertivo e enfático, quer
a rememorar aos seus concidadãos que tal período havia sido
para os portugueses o tempo em que eles por excelência haviam
constituído para o mundo um assinalável factor de «progresso»
na dignidade, na afirmação e na prosperidade, quer a alertar os
seus concidadãos para o imperativo de os portugueses deverem

14 Cf. ibidem, 357. «Feito o aterro d’este chiqueiro de homens-reptis, a
musa dos seios uberrimos fundirá no bronze a symbolica figura colossal do
varão invencivel, domador da alma, autocrata do cosmos. Tudo depende
de que, como a parda nuvem que traz á terra a agua prolifica, a sombra
da duvida, que o coração ao presente escurece, se resolva na chuva vivi-
ficante d’uma fé reanimadora. Pela nossa parte, estamos convencido de que
os nossos descendentes não se hão-de finar de aspiração sequiosa na fron-
teira da terra prometida, cujo accesso implacavelmente se nos veda, impuros
que somos; mais felizes, por mais merecedores, elles colherão dos fructos
opimos, repousando da fadiga á sombra da viridente folhagem» (cf. ibidem).

15 Mais tarde, nos Portuenses Illustres (1907), ao relacionar a figura e
a acção de Almeida Garrett com a «Republica» que haveria de vir, Sam-
paio (Bruno) manifesta reequacionar o advento da «Republica» à luz da
concepção da «historia» que entretanto já havia veiculado n’A Geração Nova
(1886): «Consequentemente, todas as formas politicas que precedam essa
[Republica] — não passam de phases transitorias d’um desenvolvimento
continuo, que póde, de resto, ser moroso, contradictorio mesmo, mas que,
em sua essencia, é ininterrupto» (cf. idem, Portuenses Illustres, vol. 1, 289).
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reassumir o espírito de confiança e de coragem que os seus ante-
passados haviam demonstrado nesse período, já que só munidos
desse espírito os portugueses serão capazes de implantar no país
a «Republica», expressão moderna do «progresso», da digni-
dade, da afirmação e da prosperidade dos povos:

Por isso é que se não deve temer o ridiculo de sup-
plicar da gente de hoje que, cumprindo a sua obrigação,
se exima aos sarcasmos que um filho arruinado cospe
sobre o cadaver d’um pae prodigo; por isso é que cumpre
pedir-lhe que, tendo presente que é responsavel da sorte
dos berços, se dignifique da qualidade de precursora.
N’este pressuposto, não nos cansaremos de bradar aos
nossos entorpecidos concidadãos: — Vamos; sacudi-vos;
reanimai-vos; espertai esse sangue; abri essa alma; bebei
o ar divino; vivei! Não vos arreceeis do futuro; e, por elle,
tende confiança em vós, que, de anões que sois, vos
tornareis gigantes; sob os pulmões tisicos de agora, se vos
afigurarará leve o aço glorioso de que se vestem os
heroes. Inspirai-vos dos vossos antepassados; recordai
que o mugente, infinito oceano, que o mytho povoára de
monstros, pelo terror denominado o mar tenebroso, nas
suas aguas bemditas os levou á sagrada terra-mãe da
raça, onde o homem aprendeu, nas estrellas do céo, nas
tintas das flores, a soletrar o ideal, espiando-o na myriade
das fórmas germinadoras. Como elles, eia!, saltai para
dentro da nau impaciente. Já o vento enfuna as velas; a
vaga espadana, espumando, ciosa de se submetter.
Levantai o ferro; ao largo, ao largo; entregues a Deus,
parti, intemeratos, a alegria nos labios, que convosco em
boa hora vá singrando a fortuna da patria! Levantai o
ferro, desfraldai o pavilhão no topo do mastro grande,
coragem!, ao largo, ao largo, parti! 16

16 Cf. idem, A Geração Nova, 358.
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A ideia de «Republica» no Manifesto dos Emigrados da Revo-
lução Republicana Portuguesa de 31 de Janeiro de 1891

No Manifesto dos Emigrados da Revolução Republicana Portuguesa
de 31 de Janeiro de 1891, Sampaio (Bruno), mais do que falar e
fundamentar o advento da «Republica» com base no passado dos
portugueses, e isto, porque considera que só a «Republica» tem
condições para recuperar a glória, a dignidade, a afirmação e a
prosperidade que o país conhecera na era de Quinhentos, falará da
«Republica» por referência ao «movimento de 31 de Janeiro».

Conotando a «Republica», quer com a ideia de «patria» ou
«nação», quer com a ideia de «salvação da patria», Bruno considera
que o Portugal do fim do século XIX (1891) só na «Republica» do
«31 de Janeiro» poderia ter encontrado a «salvação» como «patria».

Ao veicular esta posição, Sampaio (Bruno) demonstra ter
em especial atenção três grandes sentimentos que atravessam o
país por 1890/1891: primeiro, que é «doutrina arreigada em
todas as mentes» e «proclamação» de «todas as bôccas» que a
«monarchia» não era senão uma «lepra moral que devora o
paiz» 17 e «desfaz a nacionalidade» 18; segundo, que «a monar-

17 Cf. idem, Manifesto dos Emigrados, 22. Sampaio (Bruno) justifica a
realização da «revolução republicana do Porto» precisamente com base na
degradação política, económica e moral do país: «Todos estes horrores se
consummaram para que a lepra moral que devora o paiz se conservasse
mais tempo, como parece que é opportuno. Tudo isto se fez para que a
terra luzitana continue a ser o apanagio d’uma horda cannibalesca de
politicos sem coração, sem fé e sem lei, sobre cuja honestidade só se
discute o quantum de centos de mil reis ou de duzias de contos por que
fizeram tal concessão, por que approvaram tal contracto, por que votaram
tal medida. Tudo isto se fez, porque é indispensavel que o degradamento
se ultime, que a miseria se generalise, que o credito desappareça, que o
judaismo cosmopolita nos vampirise e que a Inglaterra, rindo e es-
carrando-nos, faça da bandeira das quinas o esfregão com que limpem as
butifarras os lacaios que, nas antecamaras do Foreign Office, idoneamente,
são encarregados de receber e attender os plenipotencarios de Portugal»
(cf. ibidem).

18 Cf. ibidem, 11.
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chia não podia prosseguir», porque a sua manutenção signifi-
cava o arrastamento do país para a derrota e para o aniquila-
mento 19 («Portugal são quatro milhões de egoismos, explorando-se
reciprocamente e aborrecendo-se em commum») 20; terceiro, que, «nas
conversações sinceras em toda a parte», se dizia que «a Repu-
blica restava como a suprema tentativa de salvação a fazer» 21.

Será com certeza por causa deste estado de espírito do país
que Sampaio (Bruno), com os Emigrados seus companheiros de
exílio, se mostrará tão lancinante na forma como alerta os
portugueses para o imperativo de quanto antes meterem ombros
à substituição da «monarchia» pela «Republica».

Porém, Sampaio (Bruno) não se limitará a afirmar que, sob
pena de «Portugal desapparecer do cadastro das nações auto-
nomas, acorrentado á monarchia parasitaria», é urgente que «se
estabeleça a Republica no nosso paiz» 22. Bruno também cuidará
de estabelecer os contornos essenciais a que a «Republica», a
«fundar», deverá obedecer.

Delimitando tais contornos, Sampaio (Bruno) é de opinião
que a «Republica» a «fundar» em Portugal, à imagem da «revo-
lução republicana do Porto» 23 e/ou dos «homens de 31 de

19 Cf. ibidem, 10.
20 Cf. ibidem, 10-11.
21 Cf. ibidem. «Que a monarchia não podia proseguir era, a doutrina

arreigada em todas as mentes; que a monarchia arrastava o paiz á derrota
e ao anniquilamento, proclamavam-o todas as bôccas; que a Republica
restava como a suprema tentativa de salvação a fazer, era o que se dizia
nas conversações sinceras em toda a parte» (cf. ibidem).

22 Cf. ibidem, 24. «Não ha que duvidar: uma palavra compendia o
conjuncto das ideas organicas tendentes a resolver a hodierna crise luzi-
tana. Essa palavra está nos labios de todos os portuguezes; é a de Repu-
blica. É preciso, urgente, inaddiavel que se estabeleça a Republica no nosso
paiz ou está escripto que, com ignominia, Portugal desappareça do
cadastro das nações autonomas, acorrentado á monarchia parasitaria, que,
não tendo força para mantêr a dignidade nacional no exterior» (cf. ibidem).

23 Cf. ibidem, 7. «Os homens do 31 de Janeiro entenderam terminar
por uma vez com esta situação indigna e intoleravel. O mobil que os
determinou foi, pois, o mais puro, o mais desinteressadamente patriotico.
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Janeiro» 24 (que não tiveram outro «mobil»), não deverá ser uma
«republica de sectarios, mas sim uma «republica nacional» 25, ou
seja, uma «Republica» com «caracter patriotico» 26, uma «Repu-
blica» que assuma como sua razão o desígnio da «salvação
nacional» 27 e/ou da «salvação da patria» 28.

N’este ponto revindicam, sem falsas modestias, os seus titulos d’orgulho,
e, perante a consciencia dos seus concidadãos, no conspecto do mundo e
da historia, reptam e accusam quem quer que seja que se abalance a
contestar-lhes a affirmativa como ao ultimo dos miseraveis ou como ao
supremo dos mentecaptos. Militar e definidamente politico, o caracter
patriotico, de salvação nacional, que distingue o movimento avulta na
constituição do governo provisorio que se acclamou. Os nômes que
formaram a lista proposta pertenciam a homens reputados na cidade do
Porto como homens de honra. O exercito era representado por uma unica
personalidade; e, republicana, a revolução não se fechava no circulo
estreito d’um desconfiado facciosismo partidario. A todas as classes, a
todos os interesses legitimamente constituidos offerecia, assim, garantias,
indo procurar na massa dos cidadãos, para provisoriamente dirigir os
negocios publicos, não os democratas tradiccionaes, mas sinceros patriotas,
qualquer que fôsse seu passado politico, generosamente esquecido. Não
se fundava uma republica de sectarios, mas uma republica nacional,
campo franco e aberto a todas as actividades e a todas as dedicações [...].
Os emigrados de Madrid [...], depois de se explicarem, em seu nôme e
creem que no de todos os compromettidos no movimento de 31 de Janeiro,
o seu intuito especial é assegurarem aos seus queridos concidadãos a sua
solidariedade, que amariam [...] effectiva na occasião azada, pondo con-
fiante esperança na revindicta proxima, isto é na salvação, emfim, da
patria em perigo. Com elles se conte, porque á salvação da patria votaram
a sua existencia, á regeneração dos seus costumes politicos, ao extir-
pamento dos abusos que nos corroem e ao levantamento dos principios
que nos hao-de reintegrar na coparticipação do espirito da civilisação
europeia, de que vimos affastados desde que as fogueiras inquisitoriaes,
crepitantes, se oppuzeram ao espirito de livre discussão circulante no
século XVI» (cf. ibidem, 22; 24).

24 Cf. ibidem, 22.
25 Cf. ibidem, 23.
26 Cf. ibidem, 22.
27 Cf. ibidem.
28 Cf. ibidem, 24.
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Porém, mais do que assignar à «Republica» portuguesa o
«caracter patriotico» que guiou os «revolucionarios do 31 de
Janeiro», assumindo-se em consequência como uma «republica
nacional», como uma «republica» da «patria» e da «nação», em
que o objectivo por excelência é a própria «salvação nacional»,
Sampaio (Bruno) também sustentará que a «Republica» a «fun-
dar» em Portugal, igualmente à imagem da «revolução repu-
blicana do Porto», deverá pautar-se por ideais de ordem
transcendente e divina.

É que Sampaio (Bruno) faz supor que os «homens do 31 de
Janeiro» e/ou da «Revolução republicana do Porto» ousaram
acreditar na «fundação» da «Republica» em Portugal, e, através
dela, num «luminoso futuro» 29, e isto, precisamente, porque eles
se haviam comprometido na «Revolução» guiados por um
«horisonte divino» 30, assumindo portanto a «Revolução» como
uma «cousa santa» 31.

Aliás, a prova de que Sampaio (Bruno) estabelece uma
relação estreita da «Republica» dos «homens de 31 de Janeiro»
com a ordem transcendente e divina, estará manifesta sobretudo
em duas ordens de dados enfatizados de forma especial por
Bruno no Manifesto dos Emigrados.

Por um lado, pondo em realce que um «santo enthu-
siasmo» 32 «desbordou em todas as almas», Sampaio (Bruno)
anota que fora sobretudo por força do contágio desse «santo
enthusiasmo», e não apenas por percepcionar que a «Revolução»
consubstanciava as suas aspirações e os seus desejos, que o povo
do Porto saiu para as ruas a dar vivas ao Exército e à Repú-
blica 33.

29 Cf. ibidem, 11.
30 Cf. ibidem.
31 Cf. ibidem, 12.
32 Cf. ibidem, 11.
33 Cf. ibidem, 10-11. «Não ficou, pois, surpreso o Porto pela mesma

rasão por que o movimento não encontrou a cidade nem hostil nem
indifferente, vistoque elle correspondia ás aspirações, aos desejos repri-
midos, ás esperanças de melhores dias que na sombra germinavam em
todos os puros corações [...]. Pois bem! Gloriosa, sublime manhã, a 31 de
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Por outro lado, explicitando que os «homens do 31 de
Janeiro» eram essencialmente soldados e sargentos e que estes
«homens» foram conduzidos, quer pela claridade duma «cham-
ma sagrada» 34, quer pela «confiança no providencialismo do
ideal» 35, Bruno afirmará a atitude religiosa destes «homens»,
pondo sobretudo em relevo as palavras com que um «pobre
soldado, timorato e rustico» respondeu ao juiz que o con-
frontava com o carácter criminoso do acto em que acabava de
tomar parte.

Acerca de tais palavras, Bruno não só fará questão de pôr
em destaque que o «pobre soldado, timorato e rustico», ao
tomar parte na «revolução», nem sequer sabe «o que é a
Republica», como sobretudo fará questão de pôr em destaque
que o «pobre soldado, timorato e rustico», apesar de «não saber
do que se tractava», nem por isso deixa de se mostrar com-
pletamente convicto da «tarefa» em que participa, declarando
não só que «estava cooperando n’uma sublime [...] tarefa», mas
também que a «Republica» «não póde deixar de ser uma cousa
santa».

Janeiro de 1891, a cidade do Porto bruscamente despertou a demonstração
magnifica de que todo o desanimo era prematuro e de que quaesquer
vaticinios da irremediavel desgraça nacional absurdos e falsos se demons-
travam. A guarnição do Porto, de armas ao hombro e aos sons do hymno
consagrado pela alma popular, vinha, tranquila e confiante, na consciencia
de bem merecer da patria e da historia, saudando a Republica portugueza
e deixando assim entrever o luminoso futuro, horisonte divino, tam
depressa escondido pelas barbaras fumaradas das carabinas fratricidas.
Todos os véus se rasgaram: um santo enthusiasmo desbordou em todas
as almas; uma alegria vertiginosa incendiou todos os olhos e, pelas ruas,
das janellas das casas, rompeu um grito estriduloso, formidavel, vibrando
a lagrimas, retinindo de esperanças, jungindo todos os rythmos e todos
os timbres, os das mulheres, os dos velhos, os das creanças, augusto e
temeroso, minaz e meigo, como o rugido d’um leão familiar, como o
ribombo d’uma tempestade fecundante, como o pavoroso e ineffavel
marulho d’um oceano bramidôr e paternal: — Viva o exercito! Viva a
Republica!» (cf. ibidem).

34 Cf. ibidem, 23.
35 Cf. ibidem.



357

Aliás, o «pobre soldado, timorato e rustico» a tal ponto se
mostra convencido do que se acaba de referir, que, de acordo
com as suas palavras, nem na «egreja» alguma vez havia
«sentido um calafrio» tão profundo e tão forte como o que
experimentara na «revolta».

Atentas as palavras do «pobre soldado, timorato e rustico»,
o «calafrio» «sentido» terá sido tal que ele, «fulminado» e
«trespassado» por um «alto espirito que vivifica os caracteres»,
não só começou com todos os camaradas a «gritar» — «Viva,
viva, viva a Republica», mas, «perdendo a cabeça», também
entrou de imediato com eles na «revolução»:

Ninguem que tivesse a felicidade de o presencear
esquecerá jamais este momento extraordinario. Elle é dos
que compensam; elle é dos que resgatam; um pobre
soldado, timorato e rustico, nos conselhos de guerra,
sente, na admiravel intuição nature, a epopea que os
illustrados, apodrecidos de scepticismo, nunca com-
prehenderão. Interrogam-o, com a insistencia felina do
mediocre culto que revolve na tenaz a alma ingenua do
simples. Elle é um innocente, um aldeão primitivo; estava
ha dias na caserna; sahiu com os camaradas; não sabia
do que se tractava. Mas, quando atravessaram as ruas e
aquillo occorreu na do Almada, a esse humilde tres-
passou-o o alto espirito que vivifica os grandes caracteres,
fulminou-o, n’um pasmo absorto, o subito deslumbra-
mento de que estava cooperando n’uma sublime, se para
elle incomprehensivel, tarefa. — Eu, meu senhor, explica ao
presidente do tribunal, não sei o que é a Republica, mas não
póde deixar de ser uma cousa santa. Nunca na egreja senti um
calafrio assim. Perdi a cabeça então, como os outros todos.
Todos a perdemos. Atiramos então as barretinas ao ar. Gri-
tamos então todos: Viva, viva, viva a Republica! 36

36 Cf. ibidem, 11-12.
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A ideia de «Republica» nas Notas do Exílio

Sampaio (Bruno), nas Notas do Exílio (1893), e também no
termo da obra, retomará a problemática da «Republica». Porém,
nesta obra, ele irá um tanto mais longe quer na explicitação das
razões que determinaram a inevitabilidade do salto da «aris-
tocracia» à «Republica», quer na explicitação do carácter místico-
-esotérico que está na base do movimento «revolucionario»
«republicano» moderno, incluído o da «revolução franceza» e o
da «Revolução republicana do Porto» 37.

Por um lado, Sampaio (Bruno) sustentará que a ocorrência
da «Republica» se deu, quer porque a «aristocracia» «chegou a
phase de não representar senão uma acção regressiva, funesta
ao desenvolvimento humano», quer porque as «classes não-
-aristocraticas, penetradas de ideias e sentindo-se solidarias,
attingiram um grau de cultura, moral e mental» mais con-
sentâneo com as exigências modernas da economia e da cultura
do que o da «aristocracia» 38.

Por outro lado, Sampaio (Bruno) relacionará em termos
expressos a «Republica» com a França e com a «revolução fran-
ceza», afirmando a tal propósito que, em França, o rebentamento

37 Cf. idem, Notas do Exílio, 347.
38 Cf. ibidem, 339. «Mas, como a todas as instituições, cujo caracter é

o de, cristallisadas, se perpetuarem fóra já do opportuno momento de sua
existencia, á aristocracia chegou a phase de não representar senão uma
acção regressiva, funesta ao desenvolvimento humano, que, até ahi, mais
ou menos conscientemente, servira. Foi essa quando, pela acção con-
corrente do commercio, da industria, da sciencia, as classes não-aris-
tocraticas, penetradas de ideias e sentindo-se solidarias, attingiram um
grau de cultura, moral e mental, em que a aristocracia não lhes era
superior, vendo-se, ao mesmo tempo, esbulhadas dos direitos e franquias
que aquella usufruia, em apanagio. Por esta fórma collocado o problema,
um conflicto inevitavel tinha de dar-se entre esses dois grupos. E deu-se,
sendo desde logo de prevêr que a victoria caberia, as demais condições
similhantes, ao dos contendôres que de maior força numerica dispozesse»
(cf. ibidem).
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do «conflicto» entre a «aristocracia» e as «classes não-aris-
tocraticas» se deu através da chamada «revolução franceza»
aquando da reabertura dos «Estados-geraes» em 5 de Maio de
1789, e que, da «revolução franceza», resultou que, a 22 de
Setembro de 1792, a «monarchia» e a sociedade de classes foram
abolidas, sendo então proclamada a «Republica», o regime da
«egualdade civil» e da «egualdade politica»:

Esse conflicto toca o seu momento de maxima inten-
sidade com a abertura dos Estados-geraes e a scisão entre
os deputados da nobreza e do clero, d’um lado, e os do
terceiro estado, do outro. N’um trabalho celebre, o sa-
cerdote Sieyès formulara a questão nas perguntas e
respostas conhecidas: — O que é a nobreza? — Tudo. —
O que deve ser? — Nada. — O que é o terceiro estado?
— Nada. — O que deve ser? — Tudo. Foi, com effeito,
tudo. Elle unificou na categoria homogenea de cidadãos
francezes os representantes das diversas castas do antigo
regimen. Pela egualdade civil decretada, aboliu as classes
e aboliu-as de vez; pela egualdade politica, estabeleceu a
solidariedade do Estado. 39

39 Cf. ibidem, 339-340. No contexto mencionado, Sampaio (Bruno) faz
supor, quer a situação económico-social que existia em França aquando
da reabertuda dos «Estados-geraes» (5 de Maio de 1789), quer o clima de
tensão político-social que caracterizara a sessão de reabertura dos referidos
«Estados-geraes» (que não reuniam desde 1614). Tal interpretação é corro-
borada pelo seguinte excerto de L. J. Rogier: «A reunião teve lugar na Salle
des Menus Plaisirs de Versalles. Os deputados eram quase mil e duzentos:
uns trezentos do clero, outros tantos da nobreza e quase seiscentos do
terceiro estado. A reunião, como já havemos dito, havia estado precedida
por uma missa solene. A maior parte do clero sentia-se solidária do
terceiro estado. Assim se depreende dos numerosos panfletos procedentes
deste grupo que tomavam a defesa dos direitos do povo oprimido, como
o publicado por Emmanuel-Joseph Siéyès, vigário-geral de Chartres, com
o título Qu’est-ce que le tiers état? O mesmo indica a composição dos seus
delegados, dos quais duzentos e oito eram párocos, rurais na sua maior
parte, frente a quarenta e sete bispos e trinta e cinco abades. Foi preci-
samente este predomínio do elemento ‘democrático’ clerical que fez com
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Finalmente, Sampaio (Bruno) adscreverá à «revolução
franceza», e à «Republica» que dela emanou para a França, um
«caracter de cosmopolitismo» e um «papel eminentemente
messianico», graças ao que, por força desta sua posição, Bruno
também declarará que a «revolução franceza», e a «Republica»
que dela emanou para a França, constituiu um «rebate solemne»
que «abalou» os «fundamentos» do «mundo todo», desen-
cadeando uma «ondulação» que levou à implantação da «Repu-
blica» em «todo o mundo», designadamente nas «nações
continentaes», incluído o «velho Portugal» 40,

Ora, o feitio proprio da revolução franceza e o que
lhe dá a sua importancia culminante na historia da

que a balança se inclinasse a favor do terceiro estado quando este propôs
que as reuniões se celebrassem em conjunto e não por ordem e também
que as votações se fizessem por pessoa e não por estados. O clero adoptou
as duas propostas por cento e quarenta e oito votos contra cento e trinta
e seis: cento e quarenta e cinco párocos e três bispos contra todos os
demais bispos, abades e párocos. O rei, pressionado pela nobreza, intentou
inutilmente anular esta decisão. Depois do famoso ‘juramento do Jeu de
Paume’, inclinou-se perante os factos, aceitando-os com indignação e raiva
e subscrevendo as palavras do gentil homem panfletista d’Antraigues:
‘Hão sido estes malditos curas que nos hão trazido a Revolução’. O certo,
em qualquer caso, é que a maioria do clero francês tomou partido a favor
dos direitos do povo. Tendo em conta o que haveria de suceder logo, este
dado merece destacar-se, coisa que costumam omitir a maior parte dos
comentadores. Na ‘Constituinte’ assim formada, a nobreza e o clero pros-
seguiram as suas sessões a pedido do rei [...]. Naquele mesmo mês [Setem-
bro de 1792], a Assembleia legislativa dissolveu-se e foi substituída por
uma Convenção nacional, teoricamente eleita por sufrágio universal. Esta
declarou abolida a monarquia a 22 de Setembro de 1792» (cf. L. J. Rogier,
La Iglesia y la Revolución, in Nueva Historia de la Iglesia, Madrid, Ediciones
Cristiandad, 1984, vol. IV, 155-164).

40 Contrapondo a «Republica» ao «velho Portugal», Sampaio (Bruno),
após ter classificado a «monarchia» no Manifesto dos Emigrados como uma
situação de «lepra moral que devora o paiz», declara no actual contexto
que, «em theoria», a «republica» é melhor do que a «monarchia» e que a
«republica», «quando corresponder ao que abstractamente se designa»
com tal nome, «ha de significar só liberdade e ordem, riqueza e trabalho,
dignidade e paz» (cf. Bruno, Notas do Exílio, 345).
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humanidade foi o seu caracter de cosmopolitismo. Não
se contentando com resolver as questões internas, pela
analogia da situação de todas as nações continentaes,
similares na sua civilisação, ella veio a exercer um papel
eminentemente messianico em todo o mundo. Não
succedera ainda o mesmo, nem com o movimento dos
Paizes-Baixos nem com a revolução de Inglaterra, loca-
lisada não só pela situação insular do paiz que a pro-
duzira como, especialmente, pela complicação da pugna
religiosa entre seitas protestantes, que a vicia e torna
inintelligivel para paizes catholicos. Foi assim que o
mundo todo se sentiu abalado nos seus fundamentos com
aquelle rebate solemne, procedente da França. E então
para o nosso (?) velho Portugal não houve privilegio que
o excluisse d’esse forçoso remodelamento geral 41,

e que o «revolucionarismo» «republicano» moderno, seja o da
«Revolução republicana do Porto», seja obviamente o da «revo-
lução franceza», tem uma matricialidade e uma natureza de
ordem místico-esotérica 42.

41 Cf. ibidem, 340-341. Comentando a forma como a «ondulação» da
«revolução franceza» se estendeu a Portugal, Sampaio (Bruno) refere:
«A crise ondulou até esse estuario. Atravez das fluctuações, das indecisões
e das reacções, ella resolveu-se, finalmente, com a victoria do principio
egualisôr, que tornou os mesmos perante a lei civil e politica os por-
tuguezes. N’um dos artigos da Carta de 1826, concedida, por um principe
aventureiro e romanesco, a uma população que, na sua differenciação
selectiva, anciava por melhorar as condições de sua existencia. A partir
d’esse momento, a aristocracia desapparece; a sua funcção oblitera-se.
Apesar de uma ultima concessão, á sua prosapia outorgada, na orga-
nisação d’uma camara de pares á maneira ingleza, póde assegurar-se que
agonisa» (cf. ibidem, 341).

42 Não obstante fazer supor que a «Republica» subsumida pelo
«movimento de 31 de Janeiro» tinha uma estreita relação com a «revolução
franceza» e com o misticismo esotérico que terá estado na génese desta,
Sampaio (Bruno) não deixa de reconhecer no presente contexto que a
instauração da «Republica» no Brasil (15 de Novembro de 1889) também
terá contribuído importantemente para a implantação da «Republica» em
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Explicitando este último aspecto, Sampaio (Bruno) não só
fará supor que a «revolução franceza» está na base do regime
republicano de todo o mundo, como relaciona a génese da «Re-
publica» e/ou do «revolucionarismo» «republicano» moderno,
incluídas obviamente a «Revolução republicana do Porto» e a
«Republica» da França saída da «revolução franceza», com a
«palavra filial do revolucionarismo» de Jesus na Cruz e/ou do
misticismo esotérico.

Deste modo, fazendo-se eco das palavras que Jesus,
segundo o Evangelho de São João (Joan. 19, 25-27), dirigiu na
Cruz à sua Mãe e ao «discípulo» João, e demonstrando inter-
pretá-las em termos místico-esotéricos, Sampaio (Bruno) tanto
subsume que a «Mulier» se tornou na «Mãe» de Jesus, e o
«discípulo» no seu «filius», graças à palavra de Jesus, como
subsume que o dinamismo e as expressões do movimento
«revolucionário»-«republicano» moderno, e consequentemente o
seu rebentamento através da «Revolução republicana do Porto»
e da «revolução franceza», são «filhos» do misticismo esotérico
e/ou da «palavra filial do revolucionarismo, symbolicamente
divinisado pelos fremitos inconscientes da consciente gratidão
da humanidade, reconhecendo-se»:

Como as outras, occasional emergencia do successo,
esta carta, correligionário, diz á Revolução republicana do
Porto, com humildade, com orgulho, a palavra filial do
revolucionarismo, symbolicamente divinisado pelos fre-
mitos inconscientes da consciente gratidão da huma-
nidade, reconhecendo-se. // Quem de nós a não recorda?

Portugal: «Assim o entendeu já o Brazil. Parece que, emfim, o quer en-
tender tambem Portugal. E eis o poder da verdade, as nobres vinganças
da justiça! Orientado por um novo criterio politico, a influencia, moral e
mental, do Brazil extravasou já, tam breve, das fronteiras. Galgou as aguas,
venceu o ignaro orgulho dos desdenhosos colonisantes. Alargará; irá mais
além, decerto. Começou por nós. Porque, se, na ideia, tivemos o iniciado,
repercussivamente, no facto, a impulsão pertence aos nossos queridos
irmãos d’além-mar» (cf. ibidem, 346; cf. também in ibidem, 346-347).
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No Santo Evangelho de Jesu-Christo segundo S. João
(XIX, 26), poderiam ser nossos os olhos que a bebessem
sem lagrimas? // Em mysterio, em confidencia, com do-
çura, com inquietação, baixo, baixo, meigo, meigo, todos
lhe surprehendemos, estremecidamente, o murmurio: —
Mulier, ecce filius tuus. Mulher, bemdito seja o teu ventre.
Mãe, ahi tens o teu filho. 43

A ideia de «Republica» em O Brazil Mental

N’O Brazil Mental (1898), na sua parte final, Sampaio
(Bruno) retomará a problemática da «Republica». Contudo,
desta vez, para além de reafirmar a sua concepção em termos
que já havia consagrado substancialmente no Manifesto dos
Emigrados, a saber, como «salvação da patria», Bruno enri-
quecerá a sua posição com o carácter urgente da «fundação» da
«Republica».

Fazendo-se porta-voz lancinante de um tal imperativo,
Sampaio (Bruno) tanto fundamentará essa urgência no sentido
de gratidão que a sua geração devia à heroicidade e ao pa-
triotismo que haviam mobilizado e guiado os «homens do 31 de
janeiro»,

Geração fatal, o insondavel destino não nos concede
o pousio dos periodos, por isso normaes. Alguem deter-
minou que proclamassemos um credo novo; que alar-
massemos os interesses illegitimos; que fôssemos a espe-
rança dos opprimidos; que nos sacrificassemos pela
redempção alheia; e que nos punisse na civica virtude, na
abnegação e na lealdade todo um mundo a que trouxe-
ramos o verbo do resgate 44,

43 Cf. ibidem, 347.
44 Cf. idem, O Brazil Mental, 458. Fazendo-se eco do pressuposto

místico-religioso da ideia de «Republica» dos «homens do 31 de Janeiro»,
Sampaio (Bruno) explicita nestes termos o perfil desse «Alguem» que os
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como a fundamentará em três outras razões: em primeiro lugar,
no facto de a «sociedade portugueza» estar a ser atravessada por
um grau de «degradação» que fazia corar de vergonha mesmo
«aquelle que fôr, completa e radicalmente, estanhado» 45; em
segundo lugar, no facto de só a «Republica» dispor de condições
para assegurar a «salvação da patria» 46; finalmente, no facto de
o futuro da «patria» ter ficado ainda mais ameaçado com o
terrível «desfecho do tentamen» do «31 de janeiro» 47.

«determinou» a empreenderem a «salvação» da «patria»: «Alguem o
determinou, sim; mas esse alguem é Deus!» (cf. ibidem).

45 Cf. ibidem, 449. «Ah! Quando bem se considera na degradação a
que toda esta sociedade portugueza chegou: sem riqueza, sem credito e
sem liberdade; quando se pensa que se vive ou, antes, se vegeta, á mercê,
na falta inteira de garantias liberaes; quando se calcula não só quanto
distamos dos cidadãos estrangeiros mas até quanto descemos na posição,
quer de relativa felicidade material quer de relativa dignidade moral, que,
ainda assim, apezar de todos pezares, occupavamos, ha, tão-só, coisa
d’uma escassa duzia de annos, se muito, antes de se iniciar este feroz
movimento de reacção, em cujo apogeu, se, porventura, nos não encon-
tramos hoje, quiçá ámanhã nos encontraremos: quando tudo isto se pon-
dera e medita, uma onda do sangue da vergonha só não tingirá a face
d’aquelle que fôr, completa e radicalmente, estanhado!» (cf. ibidem, 448-
-449).

46 Cf. ibidem, 397-449.
47 Reforçando mais uma vez o conteúdo místico-esotérico da sua

ideia de «Republica», Sampaio (Bruno), depois de a conotar com a «patria»
e/ou com a «nação», afirmará que «a Patria é uma religião»: «O anjo-da-
-guarda da patria! Da patria? Sem ella não podemos subsistir, na verdade.
Mas será esta bem a nossa? Assim como se não póde viver sem pão, diz
o poeta que tambem se não póde viver sem patria. Porém entendamo-nos:
— a Patria não é uma zona qualquer onde accidentalmente nascessemos,
povoada por gente que comnosco não participe idéas e sentimentos, que
ria da nossa afflicção e rejubile com a nossa desdita. Um homem não está
preso pelo pé ao humus como uma hortaliça, e a terra d’onde proveio é-
-lhe bem indifferente, se essa leira, dura e ingrata, nem sequer se deixa
infiltrar de suas corrosivas lagrimas. A Patria é um principio de soli-
dariedade collectiva. A Patria é uma religião. Ora, se no templo não temos
ingresso, consoante no campo não soffrem que construamos a tenda,
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Caracterizando de forma especial a importância desta
última razão, Sampaio (Bruno) anotará que, após a «noite de
sonho, noite de anhelo, em que pelo ar espesso perpassou a
candida imagem da liberdade e fulgurou, crepitante o clarão
sagrado do futuro» 48, viera a «noite de pezadello, noite de
agonia», durante a qual não só sucedeu que «o anjo-da-guarda
da patria, soluçando, escondeu o rosto, na dôr, desesperada e
allucinante da derrota» 49, como sucedeu que os «republicanos»,
e muito designadamente os que participaram na «Revolução
republicana do Porto», para além de verem «ranger os ferrolhos
das prisões», como verdadeiros «castrados do ideal» 50 passaram
a estar na «sociedade portugueza legal, proximamente como
n’ella se achavam os christãos-novos no século XVII» 51.

Sem «direitos», e «sob pena de purgarem na cadeia o
delicto de possuir sangue na cabeça para conceber idéas, san-
gue no coração para as propagandear», os «republicanos» não
podem «fallar», nem «escrever», nem «associar-se» 52.

«Constituindo, de secção consciente, a maioria», Sampaio
(Bruno) considera que os «republicanos», na Monarquia, são tão-

sômos, evidentemente, de mais. A hostilidade moral expulsa os que
escapem á intimação economica de prompto despejo. Para outros é que
luz o sol; escorraçados como leprosos infectos, mendigos moraes, teremos
de deitar a sacola aos hombros, volver as costas, partir» (cf. ibidem, 455-
-456).

48 Cf. ibidem, 455.
49 Cf. ibidem.
50 Cf. ibidem, 457.
51 Cf. ibidem, 456. Reforçando a afirmação da mordaça e da per-

seguição a que os «republicanos» portugueses estavam submetidos,
mormente após o «movimento do 31 de Janeiro», Sampaio (Bruno) com-
para nestes termos a sua situação à dos protestantes e dos «homens de
progresso e de justiça» de todos os tempos: «Não tinham patria os pro-
testantes que Luiz XIV acossava da França; não tinham patria os hereticos
sobre cuja tremula cerviz São Domingos arrancara do fanatico gladio da
sua Inquisição; não tiveram patria os crentes jámais, os dedicados, os
innovadores, os homens de progresso e de justiça jámais» (cf. ibidem, 458).

52 Cf. ibidem, 456.
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-só «provisoriamente permittidos, por tolerancia e como que por
caridade» 53.

Porém, porque a «patria», segundo Sampaio (Bruno), só
pode dar-se, existir e sobreviver onde haja «liberdade»,

Ubi libertas ibi patria; onde a liberdade, ahi a patria.
Onde o pensamento não esteja á mercê; onde á segurança
não a sobressalte a suspeição; onde o organismo moral
possa, sem attritos, expandir-se; onde a palavra escripta
não sirva de antecamara ao ergastulo; onde não seja cri-
me vulgarisar opiniões; onde uma atmosphera de sym-
pathia intelligente vivifique o espirito individual: — ahi
é que está a patria. N’outra parte, nunca! 54,

então, para Bruno, para que a «nação» de facto não morra,
impor-se-á que a sua geração assuma o «advento da republica»,
quer como o «recurso in extremis» para a salvação da «nacio-
nalidade» e/ou do país,

O lemma enxerga-se ostensivo. É elle o da Repu-
blica, esperança final, cujo aborto significaria indefecti-
velmente a morte da nacionalidade. Se ella não succumbir
antes do advento da republica; se politicamente não
terminar ás mãos d’uma, mais que fiscal, administração
estrangeira, longe de provocar a insurreição, acceite, com
infamia de clero, nobreza e povo; acatada pelo rei e pela
grey; obedecida pelo exercito e pela marinha. Para que
tal monstruosidade não seja, é preciso que a Republica
seja. A Republica é, pois, o recurso in extremis. Não ha
outro 55,

quer como um regime que consubstancie, não «uma utopia de
sectaristas ferrenhos, de puritanos, absorvidos pela logica dura
de principios, hierarchicamente, dialecticos», mas sim a «aspi-

53 Cf. ibidem.
54 Cf. ibidem, 459.
55 Cf. ibidem, 465-466.
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ração final, a expressão da angustia commum, o esforço ultimo
do moribundo que appela para o remedio extreme»:

A Republica não é, portanto, já uma utopia de
sectaristas ferrenhos, de puritanos, absorvidos pela logica
dura de principios, hierarchicamente, dialecticos. A Re-
publica é hoje a aspiração final, a expressão da angustia
commum, o esforço ultimo do moribundo que apella para
o remedio extreme, cuja, unica, synergia o poderá, só,
soerguer do miserando catre. Eis o (derradeiro) estimulo
por que se affirme essa virtude curativa da natureza,
transposto o esforço do inconsciente para os dominios da
historia, a guiar a therapeutica social, a corrigir a patho-
logia collectiva [...]. Funde-se, pois, a Republica. 56

Mas, aqui chegados, e não obstante A Geração Nova (1886),
o Manifesto dos Emigrados (1891), as Notas do Exílio (1893) e O Brazil
Mental (1898) já serem inequívocos quanto ao carácter específico
que a ideia de «Republica» tem no pensamento de Sampaio
(Bruno), nós consideramos que se impõe ter em atenção que é
sobretudo nas suas duas grandes obras posteriores, A Idéa de Deus
(1902) e O Encoberto (1904), que Bruno formula em termos
acabados o seu pensamento sobre a ideia de «Republica».

De facto, será sobretudo nestas duas obras que Sampaio
(Bruno), indo para além, quer do carácter «nacional» e urgente

56 Cf. ibidem, 466. Contestando que o seu entendimento da implan-
tação da «Republica» em Portugal pudesse ser interpretado em termos de
um «messianismo sebastianista», Sampaio (Bruno) afirma: «O critico
fluminense da Patria, por Guerra Junqueiro, ri, comtudo, do republi-
canismo portuguez, poisque elle seja ainda um messianismo sebastianista.
‘O D. Sebastião agora chama-se Republica, não como um resultante da
evolução historica, uma necessidade social, mas como um remedio magico,
uma formula mystica’. Como se todas as raças não tivessem tido, não
tenham o seu D. Sebastião! Como se a Republica não houvesse sido, ha
meia duzia de annos, o D. Sebastião da lépida e intrepida cariocada do
Rio [...]. Não obstante, tambem, por sua banda, os criticos brazileiros [...].
Assim, não julguem que a Republica em Portugal seja um artificio mystico
de cerebros ardidos, sem raizes naturaes e espontaneas. Não. Ao contrario.
Não. O motivo da aspiração rebenta de profundo» (cf. ibidem, 467).
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da «fundação» da «Republica», quer da afirmação um tanto
encoberta do pressuposto místico-esotérico da «Republica»,
sustenta em termos formais que a «Republica» é por excelência
a «ordem governativa» da «sociabilidade moderna», que a
«Republica» é um «filius» da «Revolução franceza» e do misti-
cismo esotérico que inspirou o ideário republicano, que a
«Republica», em virtude da natureza místico-religiosa que a
enforma, constitui uma mediação da vertente histórica da «sal-
vação» do homem e do mundo.

Contudo, apesar de se dar que a concepção da ideia de
«Republica», tomada segundo os três enunciados acabados de
mencionar, em termos formais e essenciais, só nos aparecerá
cabalmente afirmada com A Idéa de Deus e com O Encoberto, nem
por isso, a nosso ver, se deverá avançar, sem que, no presente
contexto, embora de passagem, como que voltemos atrás e
reassumamos três aspectos que Bruno já afirmara em duas das
obras já anteriormente mencionadas e que reputamos de
fundamental importância no concerto global do pensamento
político de Bruno.

Por um lado, n’A Geração Nova, e referindo a «chamada
revolução política de 1789» como «exemplo frisantissimo da jus-
tiça», Sampaio (Bruno) já aduzira que «todas» as «revoluções» têm
um carácter indissociadamente «politico», «religioso» e «social»:

Depois, não ha revoluções politicas, religiosas ou
sociaes, exclusivamente; todas participam de tudo, pela
simples rasão, pelo proprio snr. Pinheiro Chagas trazida
a campo, de que são apenas as manifestações diversas
das revoluções do espirito humano, que sobre muitos
materiaes diversos opéra simultaneamente. A chamada
revolução politica de 1789 é um exemplo frisantissimo da
justiça d’estas palavras. Ella foi revolução politica, porque
substituiu á fórma de governo absoluto a parlamentar
ingleza; ella foi revolução religiosa, porque decretou a
liberdade de consciencia e de cultos e o atheismo do
Estado, chegando depois, por uma contradicção de
momento, perfeitamente explicavel, a crear, nas festas da
Rasão e nas do Ente Supremo, de que Robespierre se fez
Messias, uma religião com o seu culto, prenuncio da
theophilantropia de Reveillère-Lepaux; e foi uma revo-



369

lução social, pela finalisação do trabalho de Turgot, na
abolição das gabellas e outros odiosos impostos, alienação
dos bens de mão-morta, extincção dos restos da servidão
e alargamento da propriedade, pela venda dos bens
nacionaes, o que creou aquelles milhões de proprietarios
que conta Michelet. 57

Por outro lado, n’O Brazil Mental, Sampaio (Bruno) também
já indexara à «ordem governativa» e «republicana» que, nos
tempos modernos, os «direitos do homem» e a «aspiração
social» constituem a base das «sociedades civilisadas», e que a
concepção «republicana» do homem e da sociedade, «per-
tencendo, de raiz, á metaphysica revolucionaria do seculo
passado», «tem uma origem e um sabôr pronunciadamente
mystico, em sua trilogia esoterica»:

O quadro dos direitos do homem é hoje a base de
todas as sociedades civilisadas. Ora, elle pertence, de raiz,
á metaphysica revolucionaria do seculo passado. A pros-
cripção da guerra, como prodromo do advento industrial,
é ainda conceito dos devaneios do Encyclopedismo.
N’uma palavra, o lemma synthetico da aspiração social
tem uma origem e um sabôr pronunciadamente mystico,
em sua trilogia esotérica. 58

A ideia de «Republica» em A Idéa de Deus

Aludindo n’A Idéa de Deus (1902) à perspectiva místico-ideal
sob que Vítor Hugo concebera a «Republica» 59, Sampaio (Bruno),
com ele, não só afirmará a «Republica» sob o prisma da «Repu-

57 Cf. idem, A Geração Nova, 83-84; cf. também in idem, Notas do Exílio,
340.

58 Cf. idem, O Brazil Mental, 258.
59 Cf. idem, A Idéa de Deus, 207; V. Hugo, O Noventa e Três, Lisboa,

Empreza da Historia de Portugal-Sociedade Editora, vol. IV, 81-87.
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blica do ideal», e não da «Republica do absoluto» 60, como vei-
culará que a «Republica do ideal» faz supor uma «Republica» de
natureza místico-ideal, ou seja, uma «Republica» baseada na
Moral da «equidade», numa Moral que está «acima da justiça» e
que não consiste apenas numa «ethica positiva» ou Moral do Di-
reito e da Justiça, reclamando-se meramente do «direito stricto»:

Argumentam. Confinado na ethica positiva, Cimour-
dain estabelece que tudo findou quando se haja dado a
cada um aquillo que lhe pertence de direito. Mas Gauvain
redargue que, quando se haja dado a cada um aquillo
que lhe pertence de direito, resta ainda a dar-lhe o que
lhe não pertença. Isto é, resta ainda a obrigação ultima;
resta ainda a liquidar aquella suprema divida d’essa «im-
mensa concessão reciproca que cada um deve a todos e
que todos devem a cada um». «Fóra do direito stricto,
não ha nada. — Ha tudo. — Eu não vejo senão a justiça.
— Pois eu ólho mais para cima. — Então o que é que ha
acima da justiça? — A equidade». 61

Por outro lado, e não obstante mencionar a perspectiva
místico-moral e místico-ideal sob que V. Hugo concebe a ideia
de «Republica», de cuja concepção decorre que o autor francês

60 Cf. V. Hugo, O Noventa e Três, vol. IV, 84. V. Hugo caracteriza deste
modo a «República do ideal» e a «República do absoluto»: «— A republica
é dois e dois são quatro. Quando dou a cada um o que lhe toca —
Cimourdain. — Falta-lhe dar o que lhe não toca — Gauvain. — Que queres
dizer com isso? — Cimourdain. — Quero falar da imensa concessão
reciproca que cada um deve a todos, e todos a cada um, e que constitue
toda a vida social — Gauvain» (cf. ibidem, 85).

61 Bruno, A Idéa de Deus, 205-206; cf. Hugo, O Noventa e Três, vol. IV,
85. No excerto referenciado, Sampaio (Bruno) tanto faz supor o contexto
de V. Hugo sobre a «Republica do ideal» e a «Republica do absoluto»,
como faz supor o contexto do autor francês sobre a Moral de «equidade»:
«Fora do direito estrito, nada há. — Há tudo. — Eu não vejo senão a
justiça. — Pois eu olho mais para cima. — Então o que é que há acima
da justiça? — A equidade» (cf. Hugo, O Noventa e Três, vol. IV, 85).



371

também fundamenta a «Republica» na «equidade» e não na
mera «justiça», Sampaio (Bruno) não se dispensa de pôr em
evidência que Hugo, ao equacionar a «Republica» segundo o
mencionado pressuposto místico-moral e místico-ideal, mais não
faz do que «vivificar» o pensamento que o «incognito Saint-
-Martin» já havia consagrado «esotericamente» no «lemma
organico do ternario sagrado»:

Victor Hugo, n’esta scena pungente, vivificou o
problema que reside expresso no lemma organico do
ternario sagrado, esotericamente definido pelo incognito
Saint-Martin: — Liberdade, Egualdade, Fraternidade. 62

Porém, Sampaio (Bruno) não se limitará a sublinhar que
anteriormente a V. Hugo já Saint-Martin havia equacionado a
«Republica» à luz de pressupostos místico-morais e místico-
-ideais ou místico-esotéricos.

Compartilhando com o místico francês a ideia de que a
«Republica» organizada a partir do «ternario sagrado» é por
excelência o regime político adequado à organização e ao
governo da «sociabilidade moderna», Sampaio (Bruno), então,
com ele, também sustentará que o «progresso humano se re-
sume e consiste em realisar na ordem social» a «aspiração
synthetica» da «Liberdade, Egualdade, Fraternidade»:

Todo o progresso humano se resume e consiste em
realisar na ordem social esta aspiração synthetica: —
Liberdade, Egualdade, Fraternidade. 63

62 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 206.
63 Cf. ibidem. No contexto de abordagem da presente questão, Sam-

paio (Bruno) indicia preferir a expressão «egualdade» à de «equidade»,
que V. Hugo usa. Admitimos tratar-se duma questão de preferência pela
expressão consagrada por Saint-Martin no «ternario sagrado». Configu-
rando utilizar a expressão «equidade» apenas quando transcreve o pen-
samento de V. Hugo, Bruno fala da «egualdade» nestes termos: «Estas
abstracções tornam-se mais acessiveis desde que ao criterio sob o qual se
tenha de disciplinar a questão — o [progresso] polarisemos pela idéa geral
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da egualdade [...]. De facto, com o andar dos tempos e com o rodar da
civilisação, a moral depura-se, porque precisamente a idéa da egualdade
(cada vez mais profundamente) mergulha e embebe suas raizes. De
maneira que a moral deixa de ser localista, regionalista, nacionalista, de
classe, de raça, de religião — para passar a ser humana e generica. Isto é,
transcendente e divina [...]. Apurou-se isto: que a Moral é a Egualdade.
Primeiramente, só ha Moral para e em prol dos nossos. O seu influxo vae
sendo historicamente mais e mais comprehensivo. Mas só haverá Moral
perfeita quando haja a perfeita Egualdade [...]. Sim. Sim. Noss’alma
estremece. Amae-vos uns aos outros. Eis a verdade suprema. Eis o limite
ideal de nossos progredimentos. Porém poderá elle ser real jámais?
Seguramente. Quando uns sejam eguaes aos outros [...]» (cf. ibidem, 202;
204; 213-214).

Contudo, Sampaio (Bruno), em certa medida, configurará
querer ir mais longe e mais fundo na explicitação da natureza
místico-religiosa da sua ideia de «Republica».

Demonstrando não querer ficar-se por meramente indexar
a Saint-Martin e ao «ternario sagrado» a paternidade da perspec-
tiva sob que, com V. Hugo, equaciona a «Republica», Sampaio
(Bruno) parece fazer questão de pôr em especial evidenciação
a perspectiva místico-ideal, místico-moral e místico-religiosa
sob que afirma a sua ideia de «Republica» (e de «progresso hu-
mano»).

Ou seja, convergindo embora com a perspectiva de V. Hugo
e de Saint-Martin, Bruno enfatiza que, na sua concepção de
«Republica», a «Fraternidade» ou «Bondade» tem primado e
prevalência sobre a «Justiça», sobre a «Liberdade» e mesmo
sobre a «Egualdade».

Deste modo, sublinhando que o general Gauvain, ao con-
trário do padre Cimourdain (que fazia «habitar» a ideia da
«Republica» apenas «no desejo da Liberdade e Egualdade», i. é,
na «Justiça»), assume o «desejo» da «Fraternidade» ou «Bon-
dade» como «aspiração derradeira» da «Republica», Sampaio
(Bruno) identifica-se com a perspectiva dele e sustenta que
deverá ser à luz de tal pressuposto que a «Republica» deverá
ser entendida e afirmada, a saber, como uma «Republica» que
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tem por fundamento e «aspiração derradeira» a «Fraternidade»
ou «Bondade», já que também «Deus é Deus, não por ser Justo
— mas por ser Misericordioso»:

O padre Cimourdain, do poema de Victor Hugo,
habita no desejo da Liberdade e Egualdade. A Liberdade
e Egualdade podem condensar-se e conglomerar-se, como
se as concatenasse uma chaveta, na palavra: Justiça.
Gauvain está, então, na aspiração derradeira: Liberdade,
Egualdade, Fraternidade. Fraternidade, — isto é: Bondade.
A Bondade prevalece sobre a Justiça. Deus é Deus, não
por ser Justo — mas por ser Misericordioso. 64

A ideia de «Republica» em O Encoberto

Para além do carácter um tanto inovador no âmbito dos
conceitos de «democracia», de «republica» e de «republicano»,
Sampaio (Bruno), n’O Encoberto (1904), não fará muito mais do
que aprofundar e explicitar o que já havia afirmado sobretudo
n’A Idéa de Deus, e muito designadamente quanto à relacionação
da ideia de «Republica» com a «sociabilidade moderna», com
a «Revolução Franceza» e com o misticismo esotérico.

Assim, se, por um lado, Sampaio (Bruno), para além de
assumir como «correntio e intuitivo» que a «democracia» corres-
ponde a um dos «sentimentos politicos» mais «especificamente
progressistas» dos tempos modernos, sustenta com E. Hartmann

64 Cf. ibidem, 206-207. Reforçando-se a concepção mencionada, pen-
samos que é de ter em conta as seguintes palavras que Sampaio (Bruno)
também consagra no mesmo contexto quanto à indispensabilidade da
«Fraternidade» e da «Egualdade» na Moral e bem assim quanto à sua
prioridade sobre a «Liberdade»: «Buckle, extreme inglez, esse, limita-
damente, se acontenta com o aluguer do primeiro andar, unico, exclusivo:
da Liberdade. Mas a Liberdade sem a Egualdade e a Fraternidade não
passa de Egoismo» (cf. ibidem, 207).
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que a «Republica» constitui o «desfecho do desenvolvimento
historico» da «democracia» 65, e com Cícero que, «verdadeira e
effectivamente republicano», é aquele de quem se possa predicar
o «sentimento democratico» da «dignidade pessoal» e da en-
trega à «res publica» 66, ele, por outro lado, descendo ao próprio
conteúdo ou perfil da «Republica», tanto sustentará que não
pode haver «democracia» sem se dar o «duplo amor» da «liber-
dade» e da «egualdade»,

Muito é amar a liberdade e a egualdade; não ha de-
mocracia onde quer que esse duplo amor não determine
o animo dos cidadãos; e esse é o manancial primario
d’onde jorra a vida independente e autónoma 67,

como sustentará duas outras perspectivas que já havia con-
sagrado anteriormente n’A Idéa de Deus: primeira, que os «no-
bres sentimentos» da «liberdade» e da «egualdade» são «insuffi-
cientes» para se poder afirmar a existência duma «democracia

65 Cf. idem, O Encoberto, Porto, Livraria Moreira-Editora, 1904, 328.
«Não obstante, se a esta rectilinea claridade nos guiarmos, o problema de
discriminar, d’entre os sentimentos politicos, quaes sejam os especi-
ficamente progressistas torna-se correntio e intuitivo. A democracia, pelo
momento proximo, na ordem governativa (pois ainda não é hora da eli-
minação integral da idea de auctoridade) define-se n’essa formula positiva
que Hartmann considerou como o desfecho do desenvolvimento historico.
Ora, tal symbolo [democracia] que é o que quer dizer? A palavra, que o
expressa, é uma palavra portugueza, que vem de duas latinas: res (que
significa «coisa») e publica. Significa, portanto, Republica coisa publica, a
coisa de todos» (cf. ibidem).

66 Cf. ibidem, 328-329. «N’estes termos, a conducta politica do
democrata, do civilisado, do progressivo está marcada, porquanto, na exi-
gencia immediata ou na aspiração addiada todos o sendo substancial-
mente, verdadeira e effectivamente republicano é aquelle ao qual se possa
dizer, com Cicero: Facis ad rem publicam et ad dignitatem tuam. Isto é: ‘Tu
procedes no interesse da patria e da tua dignidade’. E eis aqui já definido
o fundamental sentimento democratico» (cf. ibidem).

67 Cf. ibidem, 329.
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republicana», já que, para existir «Republica», se impõe que se
verifique um outro «sentimento», o de «humanidade» («trans-
cendental, de origem divina») ou «Fraternidade»/«Bondade»,

Mas estes nobres sentimentos são insufficientes,
ainda assim. Uma alma não é verdadeiramente repu-
blicana, digamol-o em definitivo, se n’ella não habitar
outro sentimento; transcendental, de origem divina. É o
da humanidade; ella estreita, por um laço mais intimo, a
união dos cidadãos 68;

segunda, que o ideário da «Revolução franceza», da «Republica»
da França e da «Republica» em geral, subsumido nos men-
cionados «nobres sentimentos» da «Liberdade. Egualdade.
Fraternidade», está, quanto à sua génese e origem, intimamente
associado ao misticismo esotérico.

Por outras palavras, na sequência d’A Idéa de Deus e refor-
mulando o que então afirmara, Sampaio (Bruno), agora n’O En-
coberto, a par de veicular que a sua ideia de «Republica» sub-
sume como fundamento a integralidade da «synthese suprema»
da «Liberdade. Egualdade. Fraternidade», reassume os três
aspectos fundamentais que já afirmara anteriormente n’A Idéa de
Deus sobre a ideia de «Republica»: por um lado, que, na «Repu-
blica», a «Fraternidade» ou «Bondade» tem primado ou anterio-
ridade sobre «a Liberdade e a Egualdade» ou «Justiça»,

A Liberdade e a Egualdade, de per si, constituem o
Direito. A Liberdade e a Egualdade estão submettidas ao
criterio que criam primeiro e a que obedecem depois.
Que criterio é esse? Chama-se a Justiça. Não basta,
porém. Então ha alguma coisa acima da Justiça ainda?
Ha, sim. O quê? A Bondade. A Bondade com a Justiça ou
(o que equivale a dizer o mesmo) a Justiça sob a Bondade
tira á formula coordenante a rigidez theorica. Ella assu-
me, desde então, um caracter humano, que é o final e

68 Cf. ibidem, 329-330.
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conclusivo, completando-se a Liberdade e a Egualdade
com a Fraternidade, a qual seja a Bondade coexistindo
emfim com a Justiça. Liberdade, Egualdade, Fraternidade!
Humana trindade, ineffavel e esquiva... O ternario sa-
grado! Saint-Martin, seu inventor e promotor 69;

por outro lado, que a equacionação da «sociabilidade moderna»
se «abriga» sob a «synthese suprema» ou «formula maravilhosa,
insubstituivel» da «Liberdade. Egualdade. Fraternidade»,
concebida e proposta pelo místico esotérico Saint-Martin ainda
«antes da Revolução Franceza», e adoptada entretanto como
ideário e ex libris da «Revolução» e do «revolucionarismo»
republicano,

A sociabilidade moderna abriga-se sob a disciplina
de uma synthese suprema, expressa na formula mara-
vilhosa, insubstituivel, proposta por Saint-Martin antes da
Revolução Franceza. No seu estylo symbolico, elle
chamava-lhe o ternario sagrado. Não fallava d’ella senão
no tom d’um enthusiasmo solemne [...]. Liberdade, Egual-
dade, Fraternidade! Humana trindade, ineffavel e es-
quiva... O ternario sagrado! Saint-Martin, seu inventor e
promotor 70;

69 Cf. ibidem, 330-331.
70 Cf. ibidem; cf. também Sampaio Bruno, Plano de um Livro a Fazer —

Os Cavaleiros do Amor ou A Religião da Razão (organização, posfácio e notas
de Joaquim Domingues), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996,
155. A relação íntima do ideário «democrático»-«republicano» da «Revo-
lução Franceza», da «Republica» da França e da «Republica» em geral com
o misticismo esotérico e/ou com Saint-Martin, bem como a anteriorio-
ridade de tal ideário «democrático»-«republicano» em relação à própria
«Revolução Franceza» (em virtude do que também o ideário «demo-
crático»-«republicano» da «Revolução Franceza» e da ideia de «Republica»
dela decorrente, em França ou no mundo, não pode deixar de ser con-
siderado como um fruto do misticismo esotérico, e não uma criação
propriamente dita da «Revolução Franceza»), é corroborada por autores
inegavelmente «autorizados», anteriores e posteriores a Sampaio (Bruno),
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tais como Amorim Viana, o autor de Nouvelle Notice Historique sur le Mar-
tinésisme et le Martinisme (anota-se que o autor desta obra se autodesigna
por «Un Chevalier de la Rose Croissante». Visando-se decifrar o nome
correspondente a este pseudónimo, constata-se que M. Gandra relaciona
o autor com Albéric Thomas — cf. M. Gandra, Bibliografia, in Martinets de
Pasquallys, Tratado da Reintegração dos Seres Criados, Lisboa, Edições 70,
1979, 29 —, enquanto a contracapa da obra de F. Baader, Les Enseignements
Secrets de Martinès de Pasqually, Paris, Éditions Télètes, 1899, o relaciona
com René Philipon), F. Schlegel, P. Hazard, R. Rémond, M. Lamy... [cf.
P. Amorim Viana, Defesa do Racionalismo ou Análise da Fé (prefácio de
António Braz Teixeira), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982,
189-190; Nouvelle Notice Historique sur le Martinézisme et le Martinisme, in
F. Baader, Les Enseignements Secrets de Martinès de Pasqually, Paris, Éditions
Télètes, 1899, IV-V; F. Schlegel, Philosophie de l’Histoire (trad. de M. l’Abbé
Lechat), Paris, Paul Méllier, Libraire-Éditeur, 1841, vol. 2, 365-368; P. Ha-
zard, O Pensamento Europeu no Século XVIII, Lisboa, Editorial Presença,
1989, 254-256; R. Rémond, Introdução à História do Nosso Tempo — Do Antigo
Regime aos Nossos Dias, Lisboa, Gradiva, 1994, 68; M. Lamy, Os Templá-
rios — Esses Grandes Senhores de Mantos Brancos, Lisboa, Editorial Notícias,
1996, 269-270].

71 Cf. Bruno, O Encoberto, 330.

finalmente, demonstrando um certo aprofundamento da ideia
expressa n’A Idéa de Deus quanto à natureza ou pressuposto
místico-esotérico da «Republica», Bruno sustenta que a «syn-
these suprema» da «Liberdade. Egualdade. Fraternidade» constitui
a «palavra da esphinge» e a «decifração do enigma» da «socia-
bilidade moderna» e/ou do regime político sob que a orga-
nização e o governo da sociedade moderno deverá ser pers-
pectivada e corporizada (a «Republica»):

Qual é a palavra da esphinge? Qual é a decifração
do enigma? Eil-a: — Liberdade. Egualdade. Fraternidade. 71

Em conclusão, n’O Encoberto, n’A Idéa de Deus e n’O Brazil
Mental, nas Notas do Exílio, no Manifesto dos Emigrados e n’A Ge-
ração Nova, e de forma evolutiva à medida que se caminha
d’A Geração Nova para O Encoberto, resulta como inequívoco o
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carácter específico da concepção que Sampaio (Bruno) consagra
sobre a «Republica». De resto, uma especificidade que, para
além de remeter genericamente a «Republica» para pressupostos
de ordem patriótica e místico-gnóstica, também a remete, em
termos de referencialidades, para o «ternario sagrado» e para o
misticismo gnóstico sob que Saint-Martin equacionara a «Revo-
lução franceza» e a «Republica» da França 72.

Por esta razão, também se nos afiguraria como comple-
tamente prematuro e/ou desajustado dar por terminada a
caracterização da ideia de «Republica» em Sampaio (Bruno) sem
que, primeiro, se proceda, ainda que sumariamente, a uma certa
identificação e/ou caracterização do referido misticismo gnós-
tico de Saint-Martin.

Não proceder deste modo, seria, a nosso ver, incorrer numa
posição de evidente reducionismo no que concerne à carac-
terização da especificidade da ideia de Bruno sobre a «Repu-
blica», e isto, porque, conforme ficou anteriormente demons-
trado, o misticismo gnóstico de Saint-Martin é por excelência a
perspectiva místico-religiosa com que Bruno demonstra conotar
esotericamente a sua concepção sobre a «Republica».

Sampaio (Bruno) e Saint-Martin: a «Republica»
como «república divina»?

Antes de mais, importará afirmar que, ao optarmos por
uma certa aproximação ao pensamento «revolucionario» e
«republicano» de Saint-Martin, com vista a complementar a
caracterização da ideia de «Republica» em Sampaio (Bruno), nós
também entendemos que, para se prosseguir com eficácia um
tal objectivo, importaria fazê-lo, quer através do contacto com
as próprias obras de Saint-Martin, quer através do contacto com
a interpretação que os seus principais biógrafos e especialistas
nos legaram acerca dele.

72 Cf. ibidem, 330-331.
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Por outro lado, nós também pensámos que, em ordem a
esse mesmo objectivo, se imporia igualmente que, em relação a
Saint-Martin, se deveria ter em atenção pelo menos as suas
obras Mon Portrait Historique et Philosophique (1789-1803) e Lettre
à un Ami sur la Révolution Française (1795) 73, e que, em relação
à interpretação que os principais biógrafos e especialistas de
Saint-Martin nos legaram sobre o pensamento «revolucionario»
e «republicano» de Saint-Martin, se deveria ter em atenção pelo
menos as obras de Adolphe Franck e de M. Matter, respecti-
vamente, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siè-
cle — Saint-Martin et son Maître Martinez Pasqualis (1866) e Saint-
-Martin, le Philosophe Inconnu (1862).

Assim sendo, nós também considerámos que então sería-
mos desde logo levados a concluir que Saint-Martin, não obs-
tante a suspeita, a perseguição e o vexame de que foi objecto por
parte dos homens da «Revolução», sobretudo por causa do seu
estatuto de «nobre» e por causa dos consideráveis bens de for-
tuna que possuía 74, fora inegavelmente alguém que se identi-
ficara de forma militante e inquebrantável com a «Revolução
francesa» e com a «República da França» dela saída 75, identifi-

73 Adverte-se que o título completo desta obra é Lettre à un Ami, ou
Considérations Politiques, Philosophiques et Religieuses sur la Révolution
Française.

74 Cf. L.-Cl. Saint-Martin, Mon Portrait Historique et Philosophique
(1789-1803) (avec une préface, une introduction et des notes critiques par
Robert Amadou), Paris, René Julliard, 1961, n.o 448; 632; 750; 913; 969;
A. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle — Saint-
-Martin et son Maitre Martinez Pasqualis, Paris, Germer Baillière, Libraire-
-Éditeur, 1866, 56-57; 60; M. Matter, Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, Le
Tremblay: Ordre Martiniste Traditionnel, 1992, 197-198; 292.

75 É prova inquestionável do afirmado, por exemplo, o seguinte
excerto de Mon Portrait: «Durante a Revolução de França, encontrando-
-me em Amboise que é o meu lugar natal e o meu normal domicílio, eu
dirigi-me como os outros [...] aos bosques de Chanteloup, no mês do
thermidor, ano II da República, para aí trabalhar, a cortar, transportar e
queimar a madeira cujas cinzas seriam utilizadas para fazer pó para
disparar. Durante a refeição eu ia repousar junto do pé duma árvore e aí
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eu não conseguia deixar de pensar na bizarria dos destinos do homem
neste baixo mundo; vendo-me em consequência da Revolução isolado de
todas as relações que tenho na Europa por causa dos meus objectos de
estudo, e de todas as pessoas que me fazem a amizade de desejar a minha
presença, e forçado ao contrário a vir passar o meu tempo a trabalhar com
os meus braços no meio duma floresta para concorrer para o avanço da
Revolução. Eu fi-lo com prazer porque o móbil secreto e o termo desta
Revolução ligam-se com as minhas ideias e enchem-me antecipadamente
duma satisfação desconhecida mesmo para aqueles que se mostram os
mais ardentes. Isso não impede que me venham entretanto sobre o terreno
durante o meu trabalho algumas reflexões em relação ao blut» (cf. Saint-
-Martin, Mon Portrait Historique et Philosophique, n.o 478).

76 Saint-Martin fala da perspectiva «providencial» e «sobrenatural»
tanto no Mon Portrait como na Lettre à un Ami. No primeiro escrito, por
exemplo, Saint-Martin refere-se à questão nestes termos: «A revolução
actual mostra-nos também como ela é movida por uma mão superior, pois
que o próprio espírito sente os abalos dela» (cf. Saint-Martin, Mon Portrait

cação e/ou compromisso que nós pensamos ser corporizável à
luz dos seguintes dois parâmetros gerais: primeiro, que, para
Saint-Martin, a «Revolução franceza» correspondera a um acon-
tecimento de ordem «providencial» e «sobrenatural», num acon-
tecimento de natureza religioso-salvífica, num acontecimento
com vocação «cosmopolita» e «universal»; segundo, que, para
Saint-Martin, a «Republica», seja a «Republica da França» que
emergiu da «Revolução franceza», seja a «Republica» a instituir
em qualquer outro país, devia consistir numa «teocracia natural
e espiritual», ou seja, numa «república divina».

Em primeiro lugar, Saint-Martin, enfatizando o carácter
«providencial» e «sobrenatural» da «Revolução francesa», reali-
zará que esta «Revolução» foi um instrumento de que a «Provi-
dência» se serviu para regenerar a França e a sociedade em geral.

Explicitando esta posição, o místico francês dirá designa-
damente que a «Revolução» «é movida por uma mão superior»,
que a «Revolução» «é dirigida pela Providência», que «os movi-
mentos políticos nos quais nos agitamos» não são aos olhos de
Deus «senão vias pelas quais ele nos prepara para felicidades
maiores do que nós pensamos» 76.
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Historique et Philosophique, n.o 431). Ainda: «Eu vi a maior parte dos meus
concidadãos muito alarmados com os menores perigos que a todo o
momento ameaçam o edifício da nossa Revolução; eles não podem per-
suadir-se que ela seja dirigida pela Providência, e eles não sabem que esta
Providência deixa seguir o curso dos acessórios que servem de véu à sua
obra; mas que quando os obstáculos e as desordens chegam até junto da
sua obra, é então que ela age e que ela mostra à vez as suas intenções e
a sua potência» (ibidem, n.o 559). Ainda: «A propósito das terríveis tribu-
lações que afligiram a França durante a Revolução, fizeram-me algumas
vezes objecções sobre a sorte de tantas pessoas que tiveram o ar de ser
como que abandonadas pela Providência [...]. Mas como eu acreditei na
mão da Providência na nossa Revolução, eu posso igualmente acreditar
que é talvez necessário que haja vítimas de expiação para consolidar o
edifício; e seguramente então eu não estou inquieto com a sua sorte, por
mais horrível que seja neste baixo mundo o que nós lhes vemos aprovar»
(cf. ibidem, n.o 679). Ainda: «Eu não posso impedir-me de venerar Bona-
-Parte tanto pelos talentos que ele demonstrou, como pela protecção
marcada da Providência a seu respeito. Não se pode negar que haja gran-
des destinos ligados a este homem notável» (ibidem, n.o 1019). Por sua vez,
na Lettre à un Ami, Saint-Martin afirma: «Está certo, meu amigo, que há
muitos Franceses que, longe de pensarem que as verdades religiosas
tenham tido que sofrer com o desabamento da Igreja (em presença), estão
persuadidos que elas não podem senão ganhar infinitamente com isso. Eu
sou do número desses Franceses: tu verás mesmo, nesta Carta, a que
ponto eu levo a confiança sobre este ponto; e antecipadamente, eu te de-
claro que eu creio ver a Providência manifestar-se em todos os passos que
a nossa admirável revolução dá» (cf. idem, Lettre à un Ami sur la Révolution
Française, Paris, Chez J. B. Loubet, Libraire [...], l’an III, 1 [1795]). Ainda: «Eu
creio que a sua mão justa teve por objecto destruir os abusos que tinham
infectado o antigo governo da França em todas as suas partes: abusos
entre os quais a ambição dos padres e as suas sacrílegas prevaricações
tiveram o primeiro lugar» (cf. ibidem, 1). Ainda: «Eu creio que, depois de
ter extirpado estes abusos maiores, a Providência dará ao Povo Francês,
e em seguida aos outros povos, dias de luz e de paz, de que os nossos
pensamentos talvez não possam ainda avaliar todo o preço» (cf. ibidem).

Por sua vez, ao comentar tal perspectiva de Saint-Martin,
de resto a partir da interpretação de J. Maistre, A. Franck corro-
borará que, para o místico francês, a «Revolução» fora «como
um instrumento temporal dos planos da Providência em relação
à nossa nação», como um «facto sobrenatural», como um «mi-
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lagre admirável destinado a regenerar o mundo e a instruí-lo»,
como um «sermão», mesmo como um «dos sermões mais ex-
pressivos que foram pregados neste mundo» 77.

Em segundo lugar, Saint-Martin, enfatizando o carácter
«religioso-salvífico» da «Revolução francesa», sustentará que
Deus, através da «Revolução», intentara quer a purificação da
religião, quer a renovação espiritual do homem e a sua con-
versão a Deus.

E, se, em relação ao primeiro aspecto, Saint-Martin o afirma
de forma a veicular tanto a ideia de que a «Revolução» tivera
como objectivo fundamental a «destruição do clero», por o clero
ter usurpado o lugar da «Providência» junto do povo, como a
veicular ideia de que Deus tivera como objectivo «tirar-nos do
repouso apático em que dormimos», «ensinando-nos» através da
«Revolução» que nós devemos adoptar na «ordem espiritual»
uma «vigilância» ainda maior do que a que adoptamos na
«ordem temporal» 78, em relação ao segundo aspecto Saint-
-Martin, comparando a «Revolução» ao «juízo final», veiculará

Ainda: «e eu te reconduzo ao que disse no começo deste escrito, que os
movimentos políticos nos quais nos agitamos, não me pareciam ser aos
olhos de Deus senão vias pelas quais ele nos prepara para felicidades
maiores do que nós pensamos. Porque a marcha imponente da nossa
majestosa revolução, e os factos gloriosos que a assinalam a cada instante,
não permitem senão aos insensatos ou aos homens de má fé de não ver
escrito em traços de fogo a execução dum decreto formal da Providência»
(cf. ibidem, 73-74).

77 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
55-58; também Matter, Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, 193-194; 246-247.

78 Saint-Martin, na Lettre à un Ami, fala deste modo do papel da
«Revolução» na purificação da religião: «Tu reconhecerás [...] que, longe
de nos conduzir ao aniquilamento de toda a religião, ela saberá fazer
nascer do coração do homem uma que será mais pura e menos misturada
que as que os Soberanos autorizam e fazem desaparecer pelos seus pode-
res e pelas suas vontades humanas; mas também que não será mais
susceptível de ser infectada pelo tráfico do padre e pelo hálito da im-
postura» (cf. Saint-Martin, Lettre à un Ami, 78). Ainda: «a Providência
quereria ser o único Deus dos povos, porque ela sabe que eles não podem
ser felizes senão com ela; e o clero quis ele mesmo ser para eles esta
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a ideia de que os «oprimidos», «como por um poder sobre-
natural», hão-de recuperar «todos os direitos que a injustiça lhes
tinha usurpado» 79.

Por sua vez, ao comentar uma tal perspectiva «religioso-
-salvífica» de Saint-Martin acerca da «Revolução francesa»,
A. Franck corroborará que o místico francês «sustentara com
Rousseau que a sociedade, tal qual ela existia até ao século XVIII,
era radicalmente pervertida, que não havia mais nada nas suas
instituições, nos seus costumes, no seu espírito que não estivesse
em oposição com a razão e com a justiça, com as leis e com as
necessidades verdadeiras da nossa natureza». Segundo Franck,
para Saint-Martin, num tal «estado de corrupção», não só se
dava que «a sociedade não tinha nada a esperar da sabedoria

Providência. Ele não procurou senão estabelecer o seu próprio reino,
falando deste Deus, de que frequentemente não sabia mesmo defender a
existência» (cf. ibidem, 14).

79 Por sua vez, no Mon Portrait, Saint-Martin falará nestes termos do
papel da «Revolução» na renovação espiritual do homem e na sua con-
versão a Deus: «Um dos grandes objectos da Revolução francesa foi
mostrar aos homens aquilo em que eles se tornariam se Deus os aban-
donasse inteiramente ao furor da sua justiça, isto é ao furor das suas
trevas. Ele quis fazer-lhes perceber a raiz infétida sobre que repousa o
reino da potência humana, ele quis ensinar-lhes visivelmente que ele é a
fonte duma potência bem mais amável e mais salutar para eles» (cf. idem,
Mon Portrait Historique et Philosophique, n.o 594). Ainda: «A Revolução
francesa ajudou-me a fazer um retorno essencial sobre mim mesmo, e
sobre a marcha que a sabedoria divina tem a meu respeito, e é que sem
as tribulações que esta revolução ocasiona, não fossem as inquietações que
dela resultam diariamente, eu não teria caminhado para Deus senão pela
via do meu próprio espírito, quando Deus queria fazer-me sentir que eu
não podia ir para ele senão por ele mesmo» (cf. ibidem, n.o 431). Ainda:
«A Revolução francesa no seu fim moral, tem por objecto como todas as
catástrofes deste baixo mundo, tirar-nos deste repouso apático em que
dormimos, no meio de todos os precipícios que servem de base às nossas
alegrias terrestres aqui em baixo. Mas isso não é senão o seu fim se-
cundário. Deus quereria através disso ensinar-nos que nós deveríamos ter
a mesma vigilância, e uma vigilância ainda mais inquieta na ordem
espiritual que é a da nossa verdadeira natureza» (cf. ibidem, n.o 962). Ainda
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humana, como se dava que, para a regenerar e salvar, era pre-
ciso que se desse uma intervenção extraordinária da Providên-
cia». Franck acrescentará que, à luz duma tal visão, «não é de
admirar que Saint-Martin tenha acolhido a Revolução com uma
mistura de felicidade e de respeito religioso, como um ‘aconteci-
mento sobrenatural’, simultaneamente como uma graça e como
um castigo, como uma obra de expiação e de redenção» 80.

Mais, insistindo na perspectiva «religioso-salvífica» sob que
Saint-Martin concebera a «Revolução», Franck não se limitará a
relevar que o místico francês tomara a «Revolução francesa»
como uma «operação de cirurgia», em que «a Providência, ao
desencadear a Revolução, teve por desígnio despertar o homem
dum sono de morte que abafava as suas mais nobres faculdades,
chamando-o a si pelo terror e pela dor, regenerando-o por inter-
médio da sociedade, renovando a própria sociedade pela des-
truição dos abusos existentes no seu seio e pelo aniquilamento
dos poderes que foram instrumentos da sua corrupção», mas
Franck fará também questão de pôr em evidência que, para
Saint-Martin, os elementos que por excelência eram estranhos ao
«corpo social», e cuja eliminação se impunha empreender, por
corresponderem a «poderes usurpados», eram justamente «a
Igreja e a realeza», e muito especialmente a «Igreja» 81.

De resto, em relação à «Igreja», Franck irá ao ponto de
aduzir que ela aparecia a Saint-Martin como sendo a «causa
primeira dos males que desolaram a sociedade e uma das fontes
mais fecundas dos seus vícios», pois, enquanto para o místico
francês «todas as escrituras» e sobretudo o «livro indelével

na Lettre à un Ami: «eu não encontro nada a que melhor a [Revolução]
possa comparar senão a uma imagem resumida do juízo final [...]. Não
vimos nós, digo eu, os oprimidos retomar, como por um poder sobre-
natural, todos os direitos que a injustiça lhes tinha usurpado» (cf. idem,
Lettre à un Ami, 12; 13).

80 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
114.

81 Cf. ibidem, 116-117.
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escrito no coração do homem» revelavam que a «Providência
queria ser o único Deus dos povos», sucedera que o clero
quisera ele mesmo ser para os povos essa «Providência» 82.

Mas, em terceiro lugar, e sobretudo, Saint-Martin, susten-
tando de forma expressa o carácter místico-religioso sob que
equaciona a organização e o governo da sociedade, demonstrará
que tanto concebe que a organização e o governo da sociedade
deve pressupor indispensavelmente a «associação humana» 83,
como demonstrará que concebe que toda a «associação humana»
deve tender para uma «teocracia divina, espiritual e natural» 84.

E, por isso, Saint-Martin, para além de consubstanciar o seu
modelo de organização e de governo da sociedade na «demo-

82 Cf. ibidem, 118; também Matter, Saint-Martin, le Philosophe Inconnu,
241; 244.

83 Cf. Saint-Martin, Lettre à un Ami, 51-52. Saint-Martin assume nestes
termos a «associação humana» como fundamento da forma democrático-
-republicana de governo da sociedade: «Entretanto, meu amigo, é neste
estado de incerteza e de trevas [...] que os homens se agitam, se disputam
e se dilaceram para decidir qual é a forma e o modo que esta associação
deve ter. Como seriam eles pois mais justos e mais clarividentes sobre este
ponto senão sobre o próprio fundo da associação? Porque é tempo de te
dizer uma verdade que não deverá mais parecer-te nova; é que o governo
não é senão a parte exterior do corpo social, enquanto que a associação
considerada no seu objecto e nos seus diversos caracteres é que é a
verdadeira substância dele: é que qualquer que seja a forma que os povos
empreguem para o seu governo, o fundo da sua associação deve per-
manecer o mesmo e ter sempre o mesmo ponto de vista, o da manutenção
da sociedade natural, da sociedade civil e da sociedade política, apoiadas
cada uma sobre as suas bases que são a sabedoria, a justiça e o poder [...].
Se o governo não é senão a forma exterior do corpo social, e a associação,
considerada no seu fim moral, é que é a substância e o fundo dele, seria
da própria natureza desta associação que se deveria esperar o patrão da
sua forma, como a forma duma árvore deriva essencialmente da natureza
do seu gérmen» (cf. ibidem).

84 Saint-Martin, na Lettre à un Ami, defende que «todas as associações
do homem, para serem conformes ao seu objecto, devem aspirar à subli-
midade da teocracia divina, espiritual e natural, qualquer que seja a forma
do seu governo» (cf. ibidem, 75).
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85 Cf. ibidem, 53-54. Saint-Martin, na Lettre à un Ami, afirma nestes
termos a exclusividade da bondade do «governo democrático» e da
«República» como forma de organização e de governo da sociedade: «Com
efeito, eles não me satisfaziam o suficiente, quando me ensinavam, como
o fazem, que os governos se dividem em democrático, em aristocrático e
em monárquico, como dividimos a associação em três classes, natural, civil
e política: que o governo democrático deve ser o mais vantajoso à coisa
pública, embora ele esteja na situação de roçar pelos seus movimentos
num maior número de indivíduos; que o governo monárquico, favo-
recendo alguns indivíduos, é o mais contrário à coisa pública, porque não
há senão abundância de exemplos de que ele concentra toda a nação no
Monarca e suas criaturas, e que ele deixa como numa apática paralisia
todos os outros indivíduos; que o governo aristocrático reúne mais ou
menos destas vantagens e destes inconvenientes, conforme ele está mais
ou menos perto do monarquismo, ou do estado democrático. Eles não me
satisfaziam o suficiente, quando me diziam que o verdadeiro carácter da
democracia é a acção de todos os membros da República, contribuindo por
sua pessoa ao bem da coisa comum» (cf. ibidem).

86 Cf. ibidem, 60-69; 54-55. Saint-Martin fundamenta deste modo, na
Lettre à un Ami, o carácter teocrático-divino do governo democrático-
-republicano: «Deus é o único monarca e o único soberano dos seres, e
como eu já disse acima, ele quer ser o único que reina sobre os povos, em
todas as associações e em todos os governos. Os homens que se encontram
à cabeça das Nações ou das administrações, não deveriam ser senão seus
representantes, ou, se se quiser, seus comissários; e tu [o amigo] viste
como esta ideia existia neles como em mim, pela confiança que têm na
sua autoridade, e pelos cuidados que eles tomam para a mostrar, como
emanando da própria justiça. Ora, como estes representantes da Pro-
vidência, ou estes comissários divinos, embora iguais por natureza aos

cracia» «republicana» («República») 85, tanto afirmará que a
«democracia» «republicana» deve assentar imprescritivelmente
na «associação humana», como, sustentando que Deus é «o
único monarca e o único soberano dos seres», afirmará que a
«democracia» «republicana», como a mais correcta e adequada
forma de organização e de governo da sociedade nos tempos
modernos, deverá consistir numa «teocracia divina, natural e
espiritual» 86.

Ao comentar o carácter místico-esotérico sob que Saint-
-Martin concebera a «democracia»-«republicana» ou «Repú-
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outros homens, seriam distintos e superiores, pelos seus dons e pelas suas
luzes, ao resto da Nação, não seria difícil ver aí» (cf. ibidem, 60). Reassu-
mindo, entretanto, tal concepção no Mon Portrait, Saint-Martin reafirmará
nestes termos o pensamento expendido na Lettre à un Ami no tocante ao
carácter teocrático-divino do governo da sociedade: «Eu disse na minha
Lettre sur la Revolution française que esta Revolução estava feita da parte
de Deus, embora não estivesse ainda feita da nossa. O sentido destas
palavras não me veio senão três anos depois de as ter escrito; significa que
o objecto da Revolução sendo conduzir os homens a persuadirem-se que
eles não deviam ter outro governo senão o de Deus, enquanto que esse
género de espírito não entrar no seu pensamento, a Revolução não está
feita da sua parte, embora esteja feita da parte de Deus naquilo que ele
deixou abolir no reino humano, e rejeitar o falso sacerdócio» (cf. idem, Mon
Portrait Historique et Philosophique, n.o 846).

87 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
121; Matter, Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, 266.

88 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
120-123.

89 Cf. ibidem, 123.

blica», A. Franck não será nada menos preciso nem menos
eloquente do que o fora em relação aos aspectos anteriores. Pelo
contrário!

Com efeito, Franck tanto relevará que, para Saint-Martin,
mormente na Lettre à un Ami (Lettre sur la Révolution Française)
e em Éclair sur l’Association Humaine (1795) 87, a forma mais
adequada de organização e de governo da sociedade subsume
a forma de «governo de Deus» ou de «teocracia natural e
espiritual», como relevará que, para Saint-Martin, a «democracia»
«republicana» ou «República» é por excelência o regime sus-
ceptível de consubstanciar o «governo de Deus» e/ou a «teo-
cracia natural e espiritual» 88.

Numa palavra, segundo A. Franck, Saint-Martin concebe a
«democracia» «republicana» ou «República» sob a forma duma
«República divina» 89.

No entanto, A. Franck não se ficará por aqui na caracte-
rização do carácter místico-esotérico da «democracia» «repu-
blicana» ou «República» de Saint-Martin.
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Indiciando pretender contextualizar no pensamento filo-
sófico-religioso global de Saint-Martin a perspectiva «teocrá-
tico»-religiosa sob que o místico francês concebe e/ou afirma a
«República» e/ou o governo «democrático»-«republicano» da
sociedade, Franck, não obstante fazer supor que Saint-Martin, ao
subsumir a «democracia» «republicana» numa «República
divina», numa «teocracia natural e espiritual» ou de um «governo
de Deus», já havia sido inequivocamente claro quanto ao ca-
rácter místico-esotérico da sua concepção sobre a «democracia»
«republicana», faz questão de ir mais longe e pôr também em
relevo a perspectiva essencial da concepção de Saint-Martin
sobre a religião.

Para tal objectivo, Franck, mais do que alegar que o místico
francês sustentara no domínio da religião uma perspectiva
convergente com a que faz supor no modelo de organização e
de governo da sociedade, faz questão de explicitar o teor
místico-esotérico da religião em Saint-Martin, aduzindo que,
segundo o místico francês, não deve haver lugar senão para um
«cristianismo em espírito e verdade», para um cristianismo em
que não há «outro mestre senão a Providência», para um
cristianismo em que «a virtude e a piedade» é que «fazem o
lugar de leis» e de «mestre» 90.

90 A concepção místico-esotérica que Franck atribui a Saint-Martin
no tocante à religião encontra bons fundamentos no pensamento do mís-
tico francês. Por exemplo, no seguinte contexto de Mon Portrait: «Embora
eu tenha reconhecido a mão de Deus na supressão do culto em França
pelo efeito da Revolução, eu sinto no entanto o inadequado que esta
supressão representa para os fracos, e eu não posso dispensar-me de pôr
a culpa sobre os padres [...]. Eu creio sempre no entanto que foram os
padres que retardaram ou perderam o cristianismo, que a Providência, que
quer fazer avançar o cristianismo, deveu previamente afastar os padres,
e que assim se podia de qualquer modo assegurar que a era do cristia-
nismo em espírito e verdade não começa senão a partir do momento da
abolição do império sacerdotal» (cf. Saint-Martin, Mon Portrait Historique
et Philosophique, n.o 707). Ainda: «era a Igreja que devia ser o padre, e é o
padre que quis ser a Igreja. Eis a fonte de todos os males» (cf. ibidem,
n.o 832).
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Contudo, mais importante do que continuar a referir-nos à
interpretação que Franck consagra sobre o carácter místico-
-esotérico da concepção de Saint-Martin acerca da religião e da
organização política da sociedade, nada como entrar directa-
mente em contacto com o próprio pensamento de Franck, atra-
vés dum pequeno extracto, que consideramos verdadeiramente
emblemático do seu pensamento sobre a questão em apreço:

Sucede que a teocracia de Saint-Martin não se parece
com nenhuma das que existiram ou existem ainda. Ela
não repousa, como a da antiguidade bíblica, sobre um
texto sagrado, sobre uma lei imutável conservada num
livro; nem como a da Idade-Média cristã, sobre a auto-
ridade dum soberano pontífice, chefe infalível da Igreja,
e sobre a Igreja, árbitro supremo dos Estados. Não, o
autor de Éclair sur l’Association Humaine não admite, como
ele o declara expressamente, senão uma teocracia natural
e espiritual, isto é, que não foi, nem fundada, nem organi-
zada, por mão humana, que não está contida em nenhu-
ma constituição regular, que não se exerce sob nenhuma
forma determinada e que não tem por base senão o fata-
lismo místico de que falámos anteriormente. Um tal go-
verno é bem difícil de construir na prática e não menos
difícil de definir em teoria. Entretanto, Saint-Martin ten-
tou fazer uma e outra coisa. Ele mostra-nos antes de mais
o homem tal qual era antes da sua queda, ou pelo menos
tal qual ele teria sido sem ela, completamente penetrado
do espírito do seu criador, com o qual teria restado
estreitamente unido, e por esse mesmo espírito, espírito
de sabedoria e de amor, animado do mais terno devo-
tamento aos seus semelhantes. A sociedade, nesse estado
primitivo, o mais perfeito de todos, porque ele é o mais
aproximado da nossa origem, teria formado uma república
divina, um povo de irmãos, em que a virtude e a piedade
fizeram o lugar de leis e em que não terá havido lugar
para outro mestre senão a Providência. 91

91 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
122-123; também Matter, Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, 244.
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Finalmente, para além de se afirmar que Saint-Martin sub-
sumiu na «Revolução franceza» um «acontecimento sobrena-
tural», que a Providência quisera a «Revolução» para purificar
a religião e para salvar o homem e a sociedade, ou que a «de-
mocracia» «republicana» ou «República» dos tempos modernos
devia consistir numa «teocracia divina, espiritual e natural», de
igual modo se nos afigura como importante não omitir que
Saint-Martin também sustentou o carácter «universal» da «Re-
volução franceza» e da «República» dela emanada.

É que Saint-Martin não se limita a falar da «nossa admi-
rável revolução» como de «um marcado desígnio da Providência
para nos fazer recobrar, e sucessivamente a todos os outros
povos, o verdadeiro uso das nossas faculdades, e desvelar às
Nações este fim sublime que interessa a toda a sociedade hu-
mana» 92, mas ele também consagra que a «nossa surpreen-
dente revolução» constituiu um «acontecimento universal», um
acontecimento que teve como destinatário o «género humano»,
já que ela «não começou por um grande país, como a França,
senão para se assegurar antecipadamente do seu sucesso» 93.

E, a tal propósito, as palavras de A. Franck não deixarão de
ter mais uma vez uma particular importância.

92 Cf. Saint-Martin, Lettre à un Ami, 77.
93 Cf. ibidem, 17. Eis os termos sob que Saint-Martin fala, quer do

carácter «providencial» e religioso-«sobrenatural», quer do carácter de
universalidade, da «Revolução franceza» e da «República» dela saída: «Eu
to repito pois aqui solenemente; eu creio ver na nossa admirável revolução
um marcado desígnio da Providência de nos fazer recobrar, e sucessi-
vamente a todos os povos (embora eu não saiba por que meio) o ver-
dadeiro uso das nossas faculdades, e de desvelar às Nações este fim
sublime que interessa a toda a sociedade humana, e abarca o homem sob
todos os aspectos. Também o olho filosófico saboreia um secreto prazer
de ver o nosso governo fazer mudar por si mesmo a instituição nacional
no âmbito dos costumes; a lei em direcção à igualdade e à justiça
universal, sem as quais não há sociedade civil; a razão em direcção a um
Ser-supremo para o qual o coração do homem é reconhecido publicamente
como sendo o verdadeiro templo; porque sem este Ser-supremo, não
haverá associação natural, civil ou política que seja sólida, pois que não
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haveria sabedoria, justiça e poder» (cf. ibidem, 76-77). Ainda: «Com seme-
lhante venda nos olhos, como teriam os nossos inimigos levantado os
olhos para perceber qual é o móbil da nossa suspreendente revolução que
pode chamar-se a revolução do género humano? [...] Eles não viram que
a revolução não começou por um grande país, como a França, senão para
se assegurar antecipadamente do seu sucesso: porque se ela tivesse come-
çado em países de menor preponderância, como teria ela podido resistir
sozinha a todos os inimigos que a tivessem atacado?» (cf. ibidem, 17).

94 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
115; também Matter, Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, 246.

95 Cf. Franck, La Philosophie Mystique en France à la Fin du XVIII Siècle,
115-116; Saint-Martin, Lettre à un Ami, 12; Matter, Saint-Martin, le Philosophe
Inconnu, 245-246

Realçando o carácter «sobrenatural» e «universal» sob que
o místico francês tomara a «Revolução», Franck afirmará que,
para Saint-Martin, «a Revolução não é somente um aconteci-
mento sobrenatural, porque ela escapa à vontade e à potência
do homem», mas que «ela é também um acontecimento uni-
versal, sendo errado que lhe tenha sido dado o nome de Revo-
lução francesa, porquanto, se ela começou por um grande Estado
como a França, é para esmagar os inimigos que rodearam o seu
berço e estender-se em seguida, com a energia que a luta dá e
com o prestígio da vitória, a todos os outros povos» 94.

Mais, insistindo no carácter «sobrenatural» e «universal» do
pensamento de Saint-Martin sobre a «Revolução francesa» e a
«República» que dela emergiu para a França e para o mundo,
Franck sublinhará que o místico francês não se limita a afirmar
que a «Revolução francesa» é por antonomásia «a revolução do
género humano», mas que ele, reforçando o sentido «provi-
dencial» e religioso-«sobrenatural» da «Revolução», vai ao ponto
de afirmar que «ela não poderá ser melhor definida na sua causa
e nos seus efeitos senão quando a consideramos como a imagem
do juízo final» 95.

Em suma, com as considerações expendidas sobre a ideia
de «Republica» e/ou sobre a «República divina» sob que Saint-
-Martin concebe a «Republica» e/ou a «democracia» «repu-
blicana», pensamos poder dar por terminado o presente estudo
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sobre a ideia de «Republica» em Sampaio (Bruno). E, para o
fazermos, também pensamos que, nada, como recapitular o
caminho e as afirmações principais produzidas, concluindo que
Bruno concebeu a «Republica» como a forma de organização e
de governo por excelência adaptada à «sociabilidade moderna»,
que a «democracia» «republicana» a «fundar» em Portugal, em
substituição da monarquia, deveria corresponder a uma «Re-
publica» de pressuposto «patriotico» e místico-religioso e que a
concepção «patriotica» e «místico-religiosa» de Bruno acerca da
«Republica» e/ou da «democracia» «republicana» remete para
a matricialidade místico-esotérica do «ternario sagrado» de
Saint-Martin, para quem a República consubstanciava uma «teo-
cracia divina, natural e espiritual».
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CAPÍTULO V

A «FILOSOFIA DA EXISTÊNCIA»
NO PENSAMENTO DE DELFIM SANTOS:

LEONARDO E BRUNO «EM FUNDO»? *

No presente estudo, propor-nos-emos tratar da «filosofia da
existência» de Delfim Santos de forma relacionada com o pen-
samento filosófico português dos séculos XIX e XX. Ou seja, a par
da atenção que daremos à recepção que Delfim manifesta rela-
tivamente ao pensamento filosófico estrangeiro, sobretudo no
domínio da «filosofia da existência», também teremos em con-
sideração a presença ou influência que a tradição filosófica
nacional pode ter tido na referida concepção de Delfim.

Por outro lado, atenta a relação que em princípio será de
estabelecer entre a filosofia do positivismo e a «filosofia da
existência», o presente estudo, com vista ao conveniente per-
cepcionamento quer das razões que podem estar na base de
Delfim ter evoluído filosoficamente para a assunção da metafí-

* Este texto, com o título «Aproximação à ‘filosofia da existência’ de
Delfim Santos: Leonardo e Bruno ‘em fundo’?», serviu de suporte à
comunicação apresentada ao Colóquio «Delfim Santos, a Filosofia e o
Sentido da Existência — No Centenário do Nascimento (1907-1966)»,
realizado pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga,
em 7 de Dezembro de 2007.
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sica ou ontologia como «filosofia da existência», quer das razões
por que sobretudo Leonardo Coimbra e Sampaio (Bruno) pare-
cem estar de forma tão importante na génese da «filosofia da
existência» de Delfim, também não poderá deixar de conceder
à perspectiva de Delfim sobre o positivismo («neopositivismo»,
«positivismo lógico») uma atenção especial.

Biografia e pensamento

Mas quem é Delfim Santos? Quais os autores a que ele é
mais referenciável em termos de formação e de pensamento?
Quais as áreas científico-filosóficas que ele demonstra prefe-
renciar?

 Delfim nasceu em 1907 e morreu em 1966. Portuense por
nascimento, ao contrário de Bruno e Leonardo que fizeram a sua
vida praticamente no Porto, Delfim fixar-se-á em Lisboa, após
estada prolongada no estrangeiro.

«Filho de ourives e dotado de talento para o ofício pater-
no, a falta de trabalho e de meios força-o porém a desistir da
oficina do pai após a morte deste e a empregar-se como ama-
nuense em escritório comercial da sua cidade natal. Faz então
a Escola Industrial e, em seguida, os cursos gerais e com-
plementares de Ciências e Letras, vindo a prosseguir os seus
estudos na Faculdade de Letras do Porto, na secção de Ciências
Histórico-Filosóficas, onde receberá uma formação tanto filo-
lógica (grego) como matemática e histórica, de que se servirá
para o estudo da filosofia, objectivo e paixão principal da sua
vida.» 1

Licenciando-se em 1931 em Histórico-Filosóficas na Facul-
dade de Letras do Porto, Delfim continuará afectivamente ligado

1 Cf. F. Santos, Apresentação, in D. Santos, Obras Completas, vol. IV,
Correspondência, 21.



395

a esta Faculdade pela vida fora, sem nunca deixar de exprimir
reconhecimento e admiração pelos seus antigos mestres, no-
meadamente Leonardo Coimbra, Teixeira Rego, Luís Cardim,
Newton de Macedo, Aarão de Lacerda... 2

Tendo usufruído de uma estada prolongada no estrangeiro
como bolseiro da Junta de Educação Nacional e/ou do Instituto
de Alta Cultura, sobretudo na Áustria (Viena), na Alemanha
(Berlim) e na Inglaterra (Londres e Cambridge), Delfim Santos
doutorar-se-á em Filosofia na Faculdade de Letras da Universi-
dade de Coimbra (1940), com a apresentação de uma dissertação
sobre «Conhecimento e Realidade», de que serão arguentes os
Professores Joaquim de Carvalho e Vieira de Almeida.

Contudo, graças a um complexo processo que caracterizou
a sua relação com a Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, e muito nomeadamente com o prestigiado Professor
Joaquim de Carvalho, o Doutor Delfim Santos, contra o que era
o seu desejo, ver-se-á obrigado a ter de fazer carreira univer-
sitária na área das Ciências Pedagógicas, na Universidade de
Lisboa.

As suas preferências científico-filosóficas situar-se-ão so-
bretudo nos domínios da lógica, da epistemologia («Filosofia das
Ciências») e da metafísica 3.

Através da correspondência, mormente com os amigos,
desde os começos dos anos 30 e os fins dos anos 50, e sobretudo
durante o período de permanência no estrangeiro, Delfim
demonstrará que as leituras e/ou os filósofos da sua eleição são
por excelência Bergson, N. Hartmann, Leibniz, Hegel, Kant,
Heidegger, Jaspers, Goethe, Hölderlin, G. Marcel, Blondel,
Boutroux (a nível de autores ou filósofos estrangeiros mo-

2 Cf. Prado Coelho, Traços Biográficos de Delfim Santos, in D. Santos,
Obras Completas, vol. I, Da Filosofia, 1971, V-IX.

3 Cf. idem, Carta a Casais Monteiro, Agosto de 1935, in ibidem, vol. IV,
90; idem, Cartas a José Marinho, Junho e Agosto ou Setembro de 1936,
in ibidem, vol. IV, 117; 125; idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Junho de 1938, in
ibidem, vol. IV, 209.



396

dernos) 4, Platão, Aristóteles e Plotino (a nível de autores ou
filósofos antigos) 5 e Antero, Bruno e Leonardo (a nível de auto-
res ou filósofos nacionais) 6.

Distanciando-se do pensamento filosófico de Bergson 7 e de
Platão 8, Delfim demonstrará uma identificação declarada quer
com Aristóteles 9 (porém, sobretudo com o aristotelismo esco-
tista e averroísta, e de modo algum com o dos tomistas) 10, quer
com Hegel 11, Heidegger 12 e N. Hartmann 13.

4 Cf. idem, Cartas a José Marinho, Julho e Outubro de 1935, 1936,
Agosto de 1937 e Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 88; 91; 94; 108; 122; 128;
134-137; 223; idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Março de 1936 e Fevereiro de
1937, in ibidem, vol. IV, 111; 122; 128; 130.

5 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932, in ibidem, vol. IV,
57; idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 222-226.

6 Cf. idem, Carta a José Marinho, Junho de 1936, in ibidem, vol. IV, 121.
7 Cf. J. Pina Martins, Delfim Santos (1907-1966) ou a Frustração de um

Professor de Filosofia, in D. Santos, Obras Completas, vol. IV, Correspondência,
7; F. Santos, Apresentação, in ibidem, vol. IV, 22.

8 Cf. D. Santos, Carta a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932, in ibidem,
vol. IV, 57.

9 Cf. idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932, Março e Abril
de 1936, in ibidem, vol. IV, 57; 111, 115; idem, Cartas a José Marinho, Fevereiro
e Setembro de 1936 e Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 108; 128; 225. Sobre
o seu afastamento de Platão e a sua aproximação de Aristóteles, Delfim
dirá: «Aproximo-me de Aristóteles e afasto-me de Platão. Aristóteles é
uma revelação quando se não vê com óculos aristotélicos de tomistas» (cf.
idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932, in ibidem, vol. IV, 57).

10 Cf. idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Dezembro de 1932 e Março de
1936, in ibidem, vol. IV, 57; 111.

11 Cf. idem, Cartas a José Marinho, 1936, in ibidem, vol. IV, 108; 122; 128;
idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Março de 1936, in ibidem, vol. IV, 111.

12 Cf. F. Santos, Apresentação, in ibidem, vol. IV, 22; idem, Cartas a José
Marinho, Novembro de 1937 e Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 153; 225;
idem, Carta a Casais Monteiro, Maio de 1938, in ibidem, vol. IV, 204; idem,
Carta a Santana Dionísio, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 214.

13 Cf. idem, Cartas a José Marinho, Setembro de 1936, Agosto, Outubro
e Novembro de 1937, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 127-128; 138; 146;
153, 223; idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Setembro de 1936, Fevereiro de 1937
e Fevereiro de 1938, in ibidem, vol. IV, 129; 130; 178; idem, Carta a Pedro



397

Em relação ao pensamento filosófico nacional, por 1947, a
par de se assumir como um dos «discípulos de Leonardo» e
como alguém que é crítico, quer em relação a António Sérgio e
aos «seareiros» em geral, quer em relação a Leonardo Coimbra
e aos aderentes da Renascença Portuguesa, nomeadamente Álvaro
Ribeiro, Delfim também falará do «destino da filosofia em
Portugal», sobretudo a partir do século XVIII, em termos de «triste
sorte a da filosofia em Portugal» 14.

Apontando como causa ou génese da «vida de martírio dos
estudos filosóficos» em Portugal no período que medeia entre
o século XVIII e o seu tempo, quer a reforma do Marquês, quer
a «intolerância», quer mesmo a «estreiteza» de Verney, Delfim
justificará o carácter crítico da sua posição nestes termos: «Em-
bora não seja verídica a afirmação corrente: que o Português não
tem vocação para trabalhos especulativos de natureza filosófi-
ca — não deixa contudo de gozar de certa verosimilhança, a
avaliar pelo pendor excessivamente prático — no mau sentido,
é claro — a que desde há século e meio os mentores pedagó-
gicos dos respectivos estudos, por importação apressada e
imatura, têm submetido as gerações de estudantes que fre-
quentam as nossas escolas superiores para lhes corrigir certos
desmandos imaginíficos, que ardilosamente confundem com
‘metafísica’ // [...]. No conjunto das nossas instituições talvez
não haja nenhuma com vida tão infeliz [como as universida-
des], e também não deve haver outra que tão imediato socorro
exija para a arrancar ao naufrágio de arcaísmo que continua a
ameaçá-la», sendo que, «no que se refere à filosofia, com mais
ou menos atenuantes, é esse um vício de origem a partir da
grande(?) reforma do Marquês // [...] E as coisas seguiram tal

Gringoire, Outubro de 1937, in ibidem, vol. IV, 144; idem, Cartas a Santana
Dionísio, Novembro de 1937 e Outubro de 1940, in ibidem, vol. IV, 157; 309;
idem, Carta a Garcia Domingues, Dezembro de 1937, in ibidem, vol. IV, 170;
idem, Carta a Herman Wein, 1948, in ibidem, vol. IV, 375; idem, Carta a Von
Rintelen, s/d, in ibidem, vol. IV, 376.

14 Cf. idem, Destino da Filosofia em Portugal, in ibidem, vol. I, 499-500;
também in Bruno, A Idéa de Deus, 51-53.
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rumo que, no fim do século XVIII, se substituiu a única cadeira
existente na Universidade para o estudo da filosofia, por uma
outra dedicada a estudos mais importantes: a botânica e a agri-
cultura... // [...] Esta equiparação entre filosofia e agricultura
seria tema de fundas considerações, se quiséssemos fazer a
história da triste sorte da filosofia em certos períodos da vida
portuguesa, e muito possivelmente nela poderíamos encontrar
a filiação de algumas correntes(?) que ainda têm no nosso tempo
lídimos e gloriosos representantes [...]. Ficando pelo século XVIII,
de que não podemos temer a hostilidade, há ainda algo de inte-
ressante para apontar na vida de martírio dos estudos filosóficos
em Portugal. Verney afirma: o que interessa à filosofia é saber
por que razão a água sobe na seringa e a pólvora acesa em uma
mina despedaça um grande penhasco. Não se podia desejar
mais e melhor para cultivo da filosofia, mas nem só ele assim
pensava... // A forma de pensamento que pretendia reduzir a
filosofia a esboroar penhascos e a fazer repuxos não se extinguiu
ainda. Com a mesma intolerância e a mesma estreiteza de
Verney, faz-se hoje a crítica a tudo quanto se supõe não poder
seguir o rumo das nossas tradições oitocentistas. Hoje como
então, não é preciso o mínimo esforço para se compreender o
sentido mais ou menos fundo do pensamento filosófico actual.
Tudo o que é novo é considerado como pólvora que pode des-
pedaçar o penhasco à sombra do qual se protegem a vacuidade
e a superficialidade dos sábios de conserva. Triste sorte a da
filosofia em Portugal...» 15

Contudo, de uma tal forma de ver a situação da filosofia
em Portugal a partir do século XVIII até ao seu tempo, não poderá
concluir-se que Delfim considere que em todo esse período não
houve em Portugal qualquer afirmação filosófica digna de nome.
Bem longe disso. Independentemente de outros nomes por
quem Delfim patenteou uma evidente consideração filosófica,
pensamos que a tal propósito se não poderá deixar de nomear

15 Cf. D. Santos, Destino da Filosofia em Portugal, in ibidem, vol. I, 499-
-500.
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muito sobretudo as figuras de Antero, de Bruno e de Leonardo.
Prova da particular consideração que Delfim cultivou para com
estes três autores, afigura-se-nos ser o facto de Delfim ter
alimentado o «sonho» de conseguir reunir num «Instituto de
Filosofia» a biblioteca de Antero, a biblioteca de Bruno e a
biblioteca de Leonardo:

Pensei em trabalhar mais tarde para fazer reunir
num Instituto de Filosofia (sonho!) a biblioteca do Antero
(que não sei onde está); a biblioteca do Bruno (que está
inutilizável na Bib. do Porto) e agora a biblioteca do Leo-
nardo (que poderia ser comprada pelo Instituto de Alta
Cultura). 16

Politicamente, por 1932-1933, Delfim Santos afirmará a sua
identificação e/ou adesão à Renovação Democrática 17, e isto, sem
prejuízo de por 1955 também vir a manifestar confiança na
figura de Marcelo Caetano 18.

Sob o ponto de vista religioso, por 1933, Delfim Santos
assumir-se-á não só como alguém que não é cristão nem anti-
cristão, ou melhor, como alguém que ainda não havia optado
em relação ao cristianismo. Em carta de 1933 a Álvaro Ribeiro,
afirmando que não sabe por que não é cristão, Delfim declarará
que não realizava nem tinha necessidade de realizar na sua vida
nenhuma das práticas do cristão, que não tivera uma educação
cristã, que vivera sempre afastado da Igreja, que seu pai era um
livre pensador, republicano, anticatólico e talvez anticristão, que
nunca ninguém o ensinara a rezar, que não fizera a primeira
comunhão, que vivera sempre num ambiente de sarcasmo e
oposição a tudo quanto fosse religioso.

16 Cf. ibidem.
17 Cf. idem, Cartas a Álvaro Ribeiro, Abril e Novembro de 1932, Maio

e Agosto de 1933, in ibidem, vol. IV, 49; 54; 66-67; 77.
18 Cf. idem, Carta a Marcelo Caetano, 1955, in ibidem, vol. IV, 428.
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Mas, ao mesmo tempo, ele acrescentará que, depois da
morte do pai (pelos 15 anos), um vago misticismo e uma acen-
tuação de interesse religioso surgira nele e que ele mesmo, sem
intervenção de ninguém, procurara compreender a vida reli-
giosa, cuja falta assumira nele proporções de pecado irremissí-
vel. Virá, por sua vez, a conhecer e a aderir ao protestantismo
da Igreja Metodista, por via da prática desportiva e por in-
fluência do pastor Eduardo Moreira, então secretário da Asso-
ciação Cristã da Mocidade do Porto. No entanto, indo mais
longe na explicitação da sua perspectiva sobre a religião e o
cristianismo, Delfim, ainda na mesma carta, tanto afirmará que
não é cristão nem anticristão, como afirmará que o cristianismo
lhe aparece como um problema que ele ainda não resolveu e em
que não quer tocar 19.

Porém, por força do que nos foi especificamente solicitado,
afigura-se-nos que também se imporá que desde já, ainda que
sumariamente, forneçamos alguns elementos de aproximação à
eventual relação de Delfim com Bruno e Leonardo.

Quem foram portanto Leonardo e Bruno para Delfim?
Atenta a correspondência e os escritos filosóficos de Delfim,

pensamos que, antes de mais, será de dizer que Bruno e
Leonardo foram para Delfim, ainda que em grau diferenciado,
no âmbito da cultura e do pensamento português dos séculos XIX

e XX, figuras de estatura superior.
Em abono de uma tal afirmação, aí está o facto de Delfim

não só pôr em relevo o especial contributo filosófico de Leo-
nardo e do seu «precursor» Sampaio (Bruno) no que respeita à
afirmação do carácter «nacional» da filosofia, não se escusando
a realçar que eles fizeram evoluir a filosofia em Portugal, de
«’um ponto de vista’ colhido em sistema já elaborado» no
estrangeiro, para uma filosofia situada e portuguesa,

Não sabe ainda Portugal o valor do seu mais notável
filósofo e não o sabe porque a nossa cultura não ascendeu

19 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Junho de 1933, in ibidem, vol. IV,
72-73; idem, Cartas a Cyrilo Santiago, Agosto e Setembro de 1925, in ibidem,
vol. IV, 28-29; 30-31.
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ainda à verídica compreensão da mais alta forma de
revelação espiritual que pode enobrecer um povo. A filo-
sofia em Portugal, com honrosa excepção de Sampaio
Bruno, seu precursor, era visão panorâmica a par de «um
ponto de vista» colhido em sistema já elaborado 20,

como o facto de Delfim pôr em relevo a especial importância da
produção filosófica de Bruno e de Leonardo, sublinhando que
eles foram entre nós quem, filosoficamente, por excelência, se
opôs às «tendências absorventes do cientismo» (e não «por
desconhecimento»!), quer terem sabido distinguir melhor que
ninguém entre os «intuitos teoréticos e pragmáticos» da «ciên-
cia» e da «filosofia», quer por, com uma determinação e lucidez
superiores a todos os outros, terem sido capazes de declarar
como ilegítima tanto a identificação da «ciência» e da «filosofia»
como a «transposição dos seus respectivos métodos»:

Como dissemos, só Sampaio Bruno se aparentava na
intenção ao propósito de Leonardo Coimbra. Tanto um
como outro não se opõem por desconhecimento às ten-
dências absorventes do cientismo, mas ambos reco-
nhecem e apontam o vício de tal programa. Nem um
nem outro ataca a ciência ou a desrespeita nos seus in-
tuitos teoréticos e pragmáticos, mas ambos descobrem
que a ciência é ciência e que filosofia é filosofia, isto é,
que é ilegítima a identificação entre elas e a transposição
dos seus respectivos métodos. Basta rever o índice das
matérias de que trata o livro A Ideia de Deus, de Sampaio
Bruno, e o índice de O Criacionismo. 21

Claro que, ao mesmo tempo, não deixa de se impor subli-
nhar que, sem prejuízo disso, Delfim, também manifesta uma

20 Cf. idem, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de Leonardo
Coimbra, in D. Santos, Obras Completas, vol. II, Da Filosofia/Do Homem,
229.

21 Cf. ibidem, 231.
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posição de discordância filosófica em relação a Bruno e a Leo-
nardo, e muito nomeadamente no que se refere à perspectiva
sob que eles concebem a metafísica:

A problemática que ambos trataram em sentido
complementar, a via solucionante que ambos preten-
deram [a via idealista e a via realista], com notável em-
penho de seriedade e nobre esforço de meditação, leva-
-nos, apesar do devido reconhecimento do seu valor, a
dizer de ambos o que Leonardo dissera de Bruno: por
maior que seja a nossa respeitosa simpatia pelos dois,
Bruno e Leonardo, ela será dignificada e bem servida pela
nossa sincera discordância. 22

Contudo, apesar de uma tal posição, nem por isso se
poderá considerar que a sua crítica em relação às concepções
filosóficas de Bruno e de Leonardo foi de carácter abrangente e
universal, de forma a pôr em causa o interesse e a valia filo-
sófica da globalidade do pensamento de Leonardo e de Bruno.
Bem longe disso! Como se verá, as coisas foram mesmo ao
contrário.

Por um lado, Delfim considera que Bruno, para além de ter
sido no contexto da vida nacional um «talentoso crítico lite-
rário», um «talentoso crítico de ideias», um incansável «dou-
trinário» político-social, um acutilante filósofo da pedagogia e
da educação e um defensor inquebrantável da queda da mo-
narquia e da instauração da República 23, foi sobretudo um
«sociólogo da cultura» 24 e um «filósofo» 25.

É que, relacionando o «sociólogo da cultura» com a par-
ticular capacidade que Bruno demonstrou para retratar a cultura
e/ou a identidade do povo português quanto às «zonas de
manifestação espiritual sob a forma de religião, de filosofia, de

22 Cf. ibidem, 257.
23 Cf. ibidem, 240-242; 24-262.
24 Cf. ibidem, 241-242.
25 Cf. ibidem, 240; idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 247-262.
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literatura, de história, de política» 26, Delfim não só sublinhará
que o estudo e a retoma da obra e da crítica de Bruno são
imprescindíveis «para conhecermos este ainda ignoto e teme-
rário ‘génio português que ele admirou’» 27, como, declarando
«ainda sentir a próxima ressonância da sua influência em Tei-
xeira Rego e Leonardo Coimbra», sublinhará que «os caminhos
vários e difíceis que ele percorreu dão-lhe jus a lugar de relevo
na cultura nacional» 28.

Mais, intentando pôr em evidência a mais importante
dimensão da obra e do pensamento de Bruno, Delfim tanto
afirmará que ele foi sobretudo «filósofo», e nomeadamente no
âmbito do antipositivismo, da metafísica e do Mal 29, como
afirmará que o «Bruno filósofo» está patenteado sobretudo
n’O Brazil Mental (1898), n’A Idéa de Deus (1902) e n’O Encoberto
(1904), obras que para Delfim correspondem «a centro, a chave,
a núcleo, de onde tudo o mais se torne compreensível, ou
porventura de mais fácil compreensão» 30.

Por outro lado, Delfim, a par de se assumir como membro
do grupo dos «discípulos» de Leonardo 31, ainda que com uma
postura crítica, seja por causa do «sentido anti-racional do seu

26 Cf. idem, Bruno na Cultura Nacional, in ibidem, vol. II, 241-242.
27 Cf. ibidem, 242.
28 Cf. ibidem, 262.
29 Cf. idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 258. Não obstante con-

siderar que a importância e a grandeza de Sampaio (Bruno) estão sobre-
tudo no «Bruno filósofo», Delfim, no longo ensaio que dedicara em 1946
à análise de «O Pensamento Filosófico em Portugal», não só não se coibirá
de tomar Bruno, enquanto filósofo, como um mero «precursor» de Leo-
nardo, indo ao ponto de caracterizar a sua obra e o seu pensamento filo-
sófico em cerca de sete linhas e meia, e em jeito de mero apêndice do texto
que dedicara à análise do pensamento filosófico de Antero (cf. idem,
O Pensamento Filosófico em Portugal, in ibidem, vol. I, 451), como não se
coibirá de afirmar que, em Portugal, na nossa contemporaneidade, o «filó-
sofo» é por excelência Leonardo (cf. idem, Carta a José Marinho, Outubro
de 1935, in ibidem, vol. IV, 96).

30 Cf. idem, Sampaio Bruno, in ibidem, vol. II, 247; 255.
31 Cf. idem, Cartas a José Marinho, Outubro de 1935, Janeiro de 1936 e

Agosto de 1950, in ibidem, vol. IV, 91-93; 105; 398-399; idem, Carta a Álvaro
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intuicionismo e do seu pensamento criacionista», seja por causa
da «via realista» da sua concepção metafísica 32, não deixará de
considerar que Leonardo, sobretudo através da «filosofia
criacionista» sob que concebe o conhecimento e o ser, fora o
grande antipositivista português 33, «o mais notável filósofo» da
nossa contemporaneidade 34, o «maior pensador português
contemporâneo» 35.

Aliás, ao caracterizar o seu perfil filosófico, Delfim não só
dirá de Leonardo que, «influenciado inicialmente pela filosofia
de Henri Bergson, deixou-nos o notável pensador e orador
algumas obras reveladoras de incontestável talento especulativo
dirigidas ao tratamento dos temas fundamentais da metafísica,
da teoria do conhecimento, da teoria da ciência e de problemas
de natureza religiosa» 36, como dirá que «os temas predilectos
deste pensador pertencem à filosofia das ciências ou episte-
mologia, que tratou com profundo conhecimento, servido por
não vulgar preparação matemática e científica» 37.

Por estas razões, pensamos que não se poderá considerar
como infundado que, à partida, se ponha a hipótese de um fio
comum de pensamento, traduzido na valorização da «positivi-
dade», da «experiência» e da «razão» na concepção do «conheci-
mento», da «realidade» e do «ser», ter entrelaçado de forma
importante estas três grandes figuras do Porto e do país. Porém,
um entrelaçamento que, para além de consubstanciar um ponto
de partida filosófico comum em relação a Bruno, Leonardo e

Ribeiro, Março de 1936, in ibidem, vol. IV, 111; idem, Carta a Albert Thelen,
Agosto de 1949, in ibidem, vol. IV, 391.

32 Cf. Pina Martins, Delfim Santos (1907-1966) ou a Frustração de um
Professor de Filosofia, in ibidem, vol. IV, 7; D. Santos, Sampaio Bruno, in ibidem,
vol. II, 256-257.

33 Cf. idem, Cartas a José Marinho, 1936 e Agosto de 1937, in ibidem,
vol. IV, 122; 136.

34 Cf. idem, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de Leonardo
Coimbra, in ibidem, vol. II, 229.

35 Cf. idem, Carta a José Marinho, Outubro de 1935, in ibidem, vol. IV, 96.
36 Cf. idem, O Pensamento Filosófico em Portugal, in ibidem, vol. I, 453.
37 Cf. ibidem.
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Delfim, o do questionamento do positivismo, também terá que
fazer supor profundas diferenças entre os três filósofos, a saber,
que Bruno questionou e superou o positivismo através da con-
cepção gnóstica do conhecimento e do ser, que Leonardo ques-
tionou e superou o positivismo através da concepção «criacio-
nista» do conhecimento e do ser, que Delfim, evoluindo do
questionamento epistemológico do «neopositivismo» («positi-
vismo lógico») para uma concepção fenomenológica do conheci-
mento, concebeu o «conhecimento», a «realidade» e o «ser» em
termos essencialmente positivo-gnoseológico-ontológicos.

Bom, mas, para que uma tal hipótese de interpretação possa
revestir-se de verosimilhança e tornar-se numa afirmação con-
sistente, importará que a demonstremos. E nós fá-lo-emos, per-
correndo então o seguinte caminho: em relação a Delfim, carac-
terizando a sua evolução doutrinal desde a sua dedicação ao
estudo e investigação sobre o positivismo («neopositivismo»,
«positivismo lógico») até à afirmação da «filosofia da existência»
ou ontologia do «sendo», entrando em linha de conta neste per-
curso com o pensamento estrangeiro, designadamente o alemão;
em relação a Leonardo, caracterizando, quer a sua concepção
«criacionista» (positivo-gnoseológico-ontológica) do «conheci-
mento», da «realidade» e do «ser», quer o nexo que prende a
sua concepção «criacionista» com a da «filosofia da existência»
de Delfim; finalmente, em relação a Bruno, caracterizando, por
um lado, o carácter positivo-gnoseológico-ontológico do «conhe-
cimento», da «realidade» e do «ser», e, por outro lado, quer o
nexo directo que prende Bruno a Leonardo no que concerne à
concepção positivo-gnoseológico-ontológica do «conhecimento
da «realidade» e do «ser», quer o nexo indirecto (enquanto
essencialmente através de Leonardo) que prende Bruno a Delfim
quanto ao carácter positivo-gnoseológico-ontológico da con-
cepção da «filosofia da existência».

Delfim e a filosofia positivista

A investigação e o estudo de Delfim, na fase inicial da sua
estada no estrangeiro (Viena), dar-se-ão no domínio da epis-
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temologia ou da teoria do conhecimento, aplicada ao «positi-
vismo lógico». Segundo as suas próprias palavras, tal dever-se-á
mais a uma decisão alheia do que a uma opção pessoal. E, por
isso, também não terá que constituir surpresa que, chegado a
Berlim, considere não ter sentido continuar a preocupar-se com
a epistemologia e/ou com o positivismo, mas decida dedicar-
-se ao que efectivamente lhe interessa e que é o «conhecimento
da metafísica alemã» 38.

É que, enquanto a «metafísica» lhe aparece como algo que
«é sempre a prima philosophia», a «epistemologia», em con-
trapartida, «como a estética, como a pedagogia», não passa de
ser «um domínio restrito de aplicação de qualquer coisa» que a
supera, um «domínio de metafísica aplicada» 39.

E, por isso, também se assistirá a que o primeiro livro
publicado por Delfim seja sobre o positivismo («Situação Valo-
rativa do Positivismo», 1938), e que o segundo livro (ainda que
eventualmente escrito antes do livro sobre o positivismo),
«muito mais pessoal e meu», seja «um livro de metafísica e o
seu problema central a realidade enquanto realidade e a deter-
minação das categorias próprias ao seu conhecimento» 40.

Entretanto, do que não poderá haver dúvidas é que Delfim,
seja quando faz incidir a reflexão filosófica no campo da epis-
temologia ou do positivismo, seja quando faz incidir a reflexão
filosófica no campo da metafísica, sempre nos remete, quer para
o domínio da «positividade» e/ou da «realidade», quer para
Aristóteles. Ou seja, desde o princípio ao fim do seu percurso
filosófico, Delfim adoptará a «positividade» e/ou a «realidade»
e/ou Aristóteles como referencialidades imprescritíveis do seu
filosofar. Para ele, a filosofia não poderá deixar de passar pelo
«regresso» a Aristóteles e à tradição aristotélica 41.

38 Cf. idem, Cartas a José Marinho, Agosto de 1937 e Julho de 1938, in
ibidem, vol. IV, 134; 213.

39 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 224.
40 Cf. idem, Carta a Luís Cardim, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 215.
41 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 222-

-223.
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Aliás, a tal propósito, Delfim não só afirmará «estar con-
vencido que desde a Renascença a filosofia não fez nenhuma
aquisição positiva fundamental», como, por um lado, afirmará
que «os grandes filósofos posteriores sugerem-nos sempre um
regresso: Kant e Hegel especialmente» 42 e, por outro lado, que
«a filosofia alemã contemporânea continua esse mesmo sentido
de regresso pelo menos nos três únicos filósofos que a Ale-
manha tem hoje e que me parece serão por muito tempo os
últimos: Heidegger, Hartmann e Jaspers» 43.

Neste âmbito, Delfim tanto considerará que Aristóteles e a
tradição aristotélica nunca poderão deixar de ser considerados
como referência fundamental na concepção da «realidade»,
como considerará que as concepções de Kant, de Hegel (ainda
que não o «Hegel caricatura da tese-antítese e síntese») 44, de
Heidegger e de Hartmann são na nossa contemporaneidade a
demonstração disso mesmo.

Contudo, se, por um lado, Delfim nos confronta com uma
opção filosófica declaradamente aristotélica, por outro lado, ele

42 Cf. ibidem. Delfim refere-se a Kant e a Hegel em termos de quem
os admira e de quem os conhece bem. Vejamos. De Kant, dirá: «Há muito
de interessante e importante na revelação existencial da filosofia de Kant.
Kant foi com o neokantismo uma vítima infeliz do positivismo. Começa-
-se agora a medir Kant com o próprio Kant e não com o artificialismo
conceptual do cientismo ou positivismo. Mas o tratamento do novo Kant,
isto é, do autêntico Kant está em profunda contradição com o Kant que a
filosofia francesa, isto é, a filosofia positivista, nos oferece. E foi para mim,
pouco tempo depois de chegar ao mundo alemão, uma surpresa des-
concertante o conhecimento directo de Kant e o desacordo com a imagem
que da sua filosofia nos transmite a França. E o mesmo poderia dizer de
Hegel» (cf. idem, Carta a Luís Cardim, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 220).
Por sua vez, de Hegel, Delfim dirá: «[...] e Hegel parece-me ser o maior
filósofo da história moderna» (cf. idem, Carta a José Marinho, 1936, in ibidem,
vol. IV, 122). Ainda: «Continuo a preparar-me para penetrar a fundo o
pensamento de Hegel — por isso continuo a ler Aristóteles» (cf. idem, Carta
a José Marinho, Setembro de 1936, in ibidem, vol. IV, 128).

43 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 223.
44 Cf. idem, Carta a José Marinho, 1936, in ibidem, vol. IV, 122.
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também não tem qualquer rebuço em recusar que tal opção se
tivesse dado nele por via de Leonardo Coimbra, na Faculdade
de Letras do Porto. Contestando Álvaro Ribeiro pelo facto de ele
relacionar com Leonardo a opção aristotélica que professa,
Delfim não só não se coíbe de afirmar que sempre vira em
Leonardo um «anti-aristotélico» e que, como ele (Álvaro Ri-
beiro), saíra da Faculdade de Letras do Porto «anti-aristotélico»,
como não se coibirá de afirmar que, a Aristóteles, o descobrira
e lera apenas na Alemanha:

Li o seu [de Álvaro Ribeiro] ensaio Aristóteles e a
Tradição Portuguesa e estou de acordo consigo relativa-
mente à importância do tema. Mas não sei ainda em e
como fundamenta o aristotelismo de Leonardo Coimbra.
Não quererá V. mostrá-lo? Saí da Fac. de Letras do Porto,
como V. também, anti-aristotélico e como anti-aristotélico
considerei sempre Leonardo. Aristóteles fui descobri-lo e
lê-lo na Alemanha. V. agora diz o contrário. Eu sei que
V., pelo que tenho lido, atravessa uma fase intensa de vis
afirmativa que algumas vezes me deixa perplexo. E per-
plexo porque considero a filosofia actividade proble-
mática de fundamentação e não somente (talvez nunca)
apologética solucionante. Mas V. optou pelas soluções e
está no seu direito. Não discuto. Quer-me só parecer que
V. é hoje, por isto mesmo, pela adesão ao solucionante,
pela sub-reptícia e às vezes clara adesão ao evolucio-
nismo (como no fim deste artigo) lógico, o mais posi-
tivista dos escritores de filosofia em Portugal. O seu
teleologismo sempre implícito é o que para mim carac-
teriza o que chamo positivismo. 45

No entanto, mais do que referir que o percurso filosófico
de Delfim começou pelo positivismo, através da obra «Situação
Valorativa do Positivismo» (1938), importará, para se avançar,

45 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Outubro de 1955, in ibidem, vol. IV,
429.
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que desde já se afirme que tal temática não passou de constituir
no percurso filosófico de Delfim algo de passageiro, e algo que
teve um carácter fundamentalmente instrumental. É o próprio
Delfim que o declara, nomeadamente quando afirma que a
dedicação a tal temática não passou de constituir uma «pro-
pedêutica a qualquer coisa que ultrapassa o interesse pelo
positivismo» 46, «qualquer coisa» que desde cedo concebera
como devendo ser a «filosofia», entendida como ciência do
«ser», dum «ser» entretanto concebido a partir do «sendo» ou
do «existir».

Porém, antes de se entregar a esse «qualquer coisa», cuja
concepção se encontra consubstanciada fundamentalmente na
obra «Da Filosofia» (1939), Delfim considerará que se lhe impõe
a abordagem da «teoria do conhecimento». É que, para ele, «a
teoria do conhecimento sofreu com o neokantismo uma ela-
boração que a tornou positivista e antimetafísica», impondo-se
portanto «a necessidade de repensar as suas noções principais
e de investigar se, de facto, será possível uma teoria do conhe-
cimento ‘sem metafísica’» 47.

A obra «Conhecimento e Realidade» (1940) corresponderá
por excelência à resposta a uma tal questão. Pressupondo o
«contacto directo de alguns anos com as novas correntes filo-
sóficas representadas por Nikolai Hartmann e Martin Hei-
degger» 48, tal obra tanto faz supor o conhecimento e a assunção
da fenomenologia de Husserl, como veicula uma concepção do
conhecimento de perspectiva positivo-ontológica 49.

Bom, mas, feitas estas considerações, importará que come-
cemos, apesar de tudo, por nos interrogar sobre como é que
afinal Delfim se posiciona perante o positivismo? Em que termos
é que o rejeita e/ou em que termos é que o afirma?

Antes de mais, importará dizer que, com o «estudo crítico»
que empreende sobre o positivismo («Situação Valorativa do

46 Cf. idem, Situação Valorativa do Positivismo, in ibidem, vol. I, 55.
47 Cf. idem, Conhecimento e Realidade, in ibidem, vol. I, 277.
48 Cf. ibidem.
49 Cf. ibidem, 281-283.
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Positivismo», 1938), Delfim «não pretende» efectuar a «refu-
tação» do positivismo 50. Delfim entende que «a discussão do
positivismo deveria ser feita no seu próprio nível epistemológico
e apenas com a utilização dos utensílios principais que o posi-
tivismo considera como válidos» 51. É que, divergindo do
procedimento tradicional, Delfim não só considera que, «criticar
o positivismo partindo dum ponto de vista com ele contradi-
tório», é coisa que «tem sido feito vezes inumeráveis» 52, como
considera completamente desajustada «tal crítica», uma vez que
«tal crítica é apenas explicitação do que já antecipadamente está
contido nas atitudes em desacordo» 53.

Delfim «acredita que há nesta forma de pensamento [no
positivismo] qualquer coisa de irrefutável e contra a qual não
tem eficiência desconhecê-lo ou parecer desconhecê-lo» 54. E, por
isso, ele também não poderá deixar de recusar a análise do
positivismo com base no lema do «defender atacando» ou do
«atacar defendendo» 55. Segundo Delfim, haverá que «situar o
positivismo no seu próprio ‘lugar’ e valorizá-lo referentemente
à esfera de realidade a que diz respeito como teoria» 56, ou seja,
«comprovar o positivismo pelo positivismo» 57.

De resto, enfatizando a especificidade do seu método de
análise em relação ao positivismo, Delfim tanto fará questão de
anotar que a alusão a outras correntes só terá lugar na sua obra
por razões de «interesse pedagógico de exposição e não por
necessidade de ordem crítica» 58, como fará questão de anotar
que discorda da perspectiva de análise que Leonardo adoptou
para empreender a crítica ao positivismo.

50 Cf. idem, Situação Valorativa do Positivismo, in ibidem, vol. I, 53.
51 Cf. ibidem.
52 Cf. ibidem.
53 Cf. ibidem.
54 Cf. ibidem.
55 Cf. ibidem.
56 Cf. ibidem.
57 Cf. ibidem.
58 Cf. ibidem.
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Porquê questiona Delfim a perspectiva sob que Leonardo
empreendera a análise ao positivismo?

Fundamentalmente por duas ordens de razão: por um lado,
porque, segundo Delfim, Leonardo, seguindo o filósofo italiano
Enriques, adopta como grelha de análise do positivismo o lema
«ataque ao positivismo e defesa do positivismo» 59: «Defesa na
medida em que se defende a constituição duma filosofia assente
sobre as ciências; ataque ao positivismo na medida em que este
pretende estatuir definitivamente e estaticamente os limites da
razão» 60; por outro lado, porque, segundo Delfim, Leonardo,
efectuando a análise ao positivismo sob a égide do lema «ataque
ao positivismo e defesa do positivismo», mais não faz do que
pressupor o «abandono da razão pura de Kant e substituição
pela razão experiencial» 61.

Por outro lado, em relação ao positivismo sobre que Delfim
se debruça, impor-se-á advertir e clarificar que tal positivismo
não é o positivismo de Comte, mas sim o «neopositivismo» ou
«positivismo lógico» da escola de Viena, representado sobretudo
por Schlick e Frank, e da escola de Cambridge, representado
sobretudo por Hume, Bertrand Russell e Wittgenstein (o pri-
meiro, «o precursor», o segundo, «o preparador e o fundador

59 Cf. idem, Carta a José Marinho, Agosto de 1937, in ibidem, vol. IV, 136.
60 Cf. ibidem.
61 Cf. ibidem. Delfim explicita nestes termos o erro e as consequências

que subjazem à filosofia de análise que Leonardo e Enriques adoptaram
para com o positivismo, e que Delfim afirma corresponder ao «abandono
da razão pura» e respectiva substituição pela «razão experiencial»: «Tanto
num como noutro a mesma fé na nova função da razão e, como já lhe
disse em tempos, a mesma posição equívoca, a mesma posição
comprometida na pretensão duma única razão a que ambos subscrevem
o labor metodológico e o labor especulativo sem fazerem o esforço para
distinguirem o que é distinto e diferente. Reduzimos a razão apenas ao
aspecto especulativo? Caímos num dos muitos aspectos da filosofia
idealista. Reduzimo-la ao aspecto metodológico? Não poderemos nunca
mais libertar-nos ou do pragmatismo convencionalista ou do positivismo
ou da filosofia do como se ou do cientismo. E todos estes são aspectos
demasiado visíveis na obra de Leonardo» (cf. ibidem, vol. IV, 136).
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do neopositivismo») 62, escolas para as quais «neopositivismo
não é, como se poderia supor, renascimento do positivismo na
sua forma clássica ou duma ‘volta a Comte’, nem também mais
uma forma de neocriticismo ou duma nova forma de interpre-
tação de Kant no sentido da ‘ciência moderna’» 63.

A tal propósito, Delfim não deixará de acrescentar que, «se
em alguma coisa a Escola de Viena lhes diz respeito, provém
isso não do interesse de restabelecer qualquer uma destas
tendências, mas do encontro de soluções com as delas, seme-
lhantes» 64.

É que, segundo Delfim, para tais escolas, o positivismo
«não se fundamenta na metodologia das ciências experimentais,
como acontece em França desde Comte, mas no processo lógico
da expressão ou tradução dos factos experimentais» 65, de sorte
que, em seu entender, tal positivismo deverá ser tomado como
um «positivismo lógico» 66 e/ou como um «empirismo lógico» 67

e/ou como uma «lógica simbólica», cujo «interesse preliminar
[...] consistirá em libertar o ‘enunciado do facto’, isto é, o ‘facto
científico’, de toda a refringência genética do psicologismo e de
toda a deformação totalizante da metafísica» 68.

E, porque interpreta nestes termos o positivismo, Delfim,
então, também considerará que a grande questão com que o
positivismo terá tido que se debater terá sido a de assumir o
«fisicalismo» e/ou a «física» como ciência que por excelência
garante o maior grau de objectividade do conhecimento e con-
sequentemente a superação do «psicologismo» e da «metafísica».
Atentemos nos termos em que Delfim fala de tal estratégia do
positivismo: «os enunciados formulados pelos homens de ciên-

62 Cf. idem, Situação Valorativa do Positivismo, in ibidem, vol. I, 78; 98-
-99.

63 Cf. ibidem, 73.
64 Cf. ibidem, 73-74.
65 Cf. ibidem, 74.
66 Cf. ibidem, 130-143.
67 Cf. ibidem, 74; 77.
68 Cf. ibidem, 74; C. Soveral e Paszkiewicz, A Filosofia Pedagógica de

Delfim Santos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000, 24.
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cia pretendem sempre traduzir um certo aspecto da realidade
directa ou indirectamente observável; para isso utilizam con-
ceitos que têm diversas origens ou origens desconhecidas.
Deveremos procurar e utilizar, dentre todos os conceitos possí-
veis, apenas aqueles que possuam o maior grau de objectividade
sempre que nos interesse atingir conhecimentos rigorosamente
científicos. Maior grau de objectividade significa aqui garantia
contra os dois ‘vícios’ apontados. Ora a ciência mais objectiva,
sob este ponto de vista, é, sem contestação, a física. Deve ser,
portanto, esta ciência o sistema de referência a que todos os
conhecimentos científicos se deverão relacionar, porque só ela
parte basilarmente do real. Fica assim enunciada a tese do fisi-
calismo e com ela, para a Escola de Viena, a impossibilidade de
qualquer interpretação metafísica» 69.

Mas, embora reconhecendo que o positivismo, enquanto
«logística», «lógica simbólica» ou «matemática da linguagem»,
é um «sistema mais vasto de expressão do que a matemática»,
um sistema em que «a matemática é um ramo da lógica», um
sistema que se propõe ser a «matemática da relação, uma álge-
bra não numérica» (enquanto «a matemática tradicional é ape-
nas a matemática da quantidade») 70, o mesmo é dizer, «uma
forma de expressão que pretende traduzir a ‘relação’ em todas
as suas formas e aspectos e da qual a matemática é um ramo
particular dedicado ao estudo das ‘relações quantitativas’» 71,
nem por isso Delfim deixará de se lhe opor frontalmente, e isto,
porque, para ele, o positivismo pura e simplesmente recusa que
«o cálculo logístico pode ser um método perfeitamente ade-
quado para a expressão total da realidade» 72.

Ou seja, se, por um lado, Delfim demonstra concordar com
o positivismo no tocante ao facto de a matemática poder ex-
primir a realidade, quando esta se identifique com a quantidade,

69 Cf. D. Santos, Situação Valorativa do Positivismo, in Obras Completas,
vol. I, 74.

70 Cf. ibidem, 76.
71 Cf. ibidem, 75; 112.
72 Cf. ibidem, 77.
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por outro lado, Delfim também não demonstra menos que
discorda do positivismo, e isto, porque, para Delfim, a «quan-
tidade» não é susceptível de esgotar a «realidade»: «não são
estas as únicas possíveis identificações» 73.

Deste modo, não obstante reconhecer com o positivismo
que «a logística tem um domínio mais vasto de aplicação do que
a matemática» 74, porque «o que a logística exprime da realidade
é o que da realidade é susceptível de ser expresso sob a forma
de relação» 75, Delfim é inequívoco e assertivo no que se refere
a afirmar que o domínio da «logística» «não é coincidente em
extensão com a realidade» 76.

A análise de Delfim ao positivismo, enquanto «neoposi-
tivismo» ou «positivismo lógico», revestirá uma forma tão fun-
damentada e sistematizada, como crítica e questionadora. Del-
fim pautará básica e essencialmente tal análise pelas «noções
fundamentais» 77 e/ou «noções-limite» 78 de «verdade», de «sen-
tido» e de «verificação», «noções» que, associadas às de «forma
e relação» e «conhecimento», assumirá como constituindo os ins-
trumentos por excelência adequados ao empreendimento da
validação epistemológica do positivismo e/ou da verdade e/ou
da «realidade» 79.

É que, em tal análise, Delfim não só se certificará que «a
noção de verificação, como a noção de sentido e como a noção
de verdade são noções complexas e que dificilmente ou im-
possivelmente se deixarão reduzir ao nível epistemológico
donde parte e onde sempre pretende ficar o positivismo» 80,
como se certificará que o positivismo corresponde a um sistema
epistemologicamente falso e inconsistente, verdadeiramente
incapaz de equacionar a «verdade» e a «realidade».

73 Cf. ibidem.
74 Cf. ibidem.
75 Cf. ibidem.
76 Cf. ibidem.
77 Cf. ibidem, 54.
78 Cf. ibidem, 73.
79 Cf. ibidem.
80 Cf. ibidem, 90-91.
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Analisando o positivismo à luz da noção de «verdade», e
tendo em conta, quer a concepção de Wittgenstein no que
concerne aos «enunciados lógicos» (Wittgenstein é por exce-
lência o «fundador» do «neopositivismo») 81, quer a concepção
de Kant no que concerne ao carácter «lógico» dos enunciados
«analíticos» 82, Delfim concluirá de forma apodíctica e categórica
pela falsidade e pela inconsistência do positivismo.

É que, segundo a sua análise, no positivismo, os enunciados
lógicos não passam de ser tautologias. Delfim vai ao ponto de
afirmar que, para o positivismo, «a demonstração em lógica e
em matemática pura [...] é uma espécie de mecanismo tendente
a facilitar o reconhecimento de tautologias quando estas são
complexas» 83. Aliás, Delfim valorizará a tal ponto esta sua pers-
pectiva de argumentação que, em nosso entender, se nos pro-
puséssemos reduzir ao essencial os argumentos sob que ele
questiona o positivismo, talvez não tivéssemos grande dificul-
dade em afirmar que, para ele, a fraqueza do positivismo reside
essencialmente no facto de ele tanto sustentar que «a lógica nada
tem que ver com este problema: ‘se o universo é ou não é real’,
como sustentar que ‘da lógica nunca se pode inferir existência
ou não-existência’» 84. Ou seja, por um lado, para Delfim, o
positivismo sustenta a «teoria de que os enunciados lógicos são
sempre tautológicos e que portanto nada nos dizem», «nem
podem ser confirmados nem refutados pela experiência» 85; por
outro lado, para Delfim, o positivismo («positivismo lógico»)
sustenta que «’o conhecimento a priori’ tem uma esfera própria
e que esta nunca poderá ser a esfera do real» 86.

Analisando o positivismo à luz das noções de «sentido» e
de «verificação» 87 e, atendendo a que «as exigências da ciência

81 Cf. ibidem, 85.
82 Cf. ibidem.
83 Cf. ibidem.
84 Cf. ibidem, 109.
85 Cf. ibidem.
86 Cf. ibidem.
87 Cf. ibidem, 87-101.
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vão até à afirmação de que possuir sentido é ter sentido unívoco
e universalmente inteligível» 88, Delfim concluirá de forma apo-
díctica e categórica pela falsidade e pela inconsistência do posi-
tivismo.

É que Delfim tanto constata que, no positivismo, «nem sem-
pre da forma se pode concluir para o sentido» 89, como constata
que, no positivismo, «a mesma expressão, a mesma forma de
expressão, pode ser veículo de sentidos diversos» 90, tornando
em consequência possível a «pluralidade de sentidos» na «uni-
dade de forma» 91.

Analisando o positivismo com base nas noções de «sentido»
e de «verificação» perspectivadas segundo a «lógica» e a «ex-
periência» 92 e, tendo em conta que, para Wittgenstein, «o uni-
verso é totalidade dos factos e não a totalidade das coisas, e é
a totalidade dos factos que determina o que cada facto é» 93, Del-
fim concluirá de forma apodíctica e categórica pela falsidade e
pela inconsistência do positivismo.

É que Delfim tanto constata que, no positivismo, «a falta de
linhas de demarcação entre a lógica e as ciências da realidade
levou à admissão do carácter lógico do princípio da indução» 94

(o que, a seu ver, não pode deixar de ser considerado como
absurdo, uma vez que «o princípio de indução não pode ser
uma tautologia ou, o que vale o mesmo, um enunciado ana-
lítico», mas sim «um enunciado sintético com fundamento
lógico») 95, como constata que, no positivismo, a «filosofia» «não
poderá ser nenhuma doutrina ou corpo de doutrinas, mas sim
actividade de clarificação» 96 e/ou uma «crítica da linguagem»,

88 Cf. ibidem, 87.
89 Cf. ibidem.
90 Cf. ibidem.
91 Cf. ibidem.
92 Cf. ibidem, 102-116.
93 Cf. ibidem, 102.
94 Cf. ibidem, 109.
95 Cf. ibidem, 117-118.
96 Cf. ibidem, 107.
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em que o «fim» da filosofia não poderá consistir senão na «cla-
rificação lógica dos pensamentos» 97 (o que, para Delfim, tam-
bém não poderá deixar de ser considerado como uma concepção
claramente reducionista da filosofia).

Analisando o positivismo à luz das noções de «sentido» e
de «verificação» segundo a perspectiva da «causalidade e reali-
dade», Delfim concluirá de forma apodíctica e categórica pela
falsidade e pela inconsistência do positivismo, e isto, tanto por-
que o positivismo põe abertamente em questão o princípio
metafísico da causalidade 98, como porque «o sector da realidade
em que se funda o positivismo desconhece a finalidade» 99.

É que, por um lado, tendo em conta que, para a ciência, a
causalidade deveria constituir «o princípio mais bem adequado
para a compreensão da realidade» 100, Delfim constata que, para
o positivismo, tanto se dá que «a principal missão da ciência
consiste em descrever comportamentos», como se dá que «todos
os acontecimentos são previsíveis», de sorte que «os princípios
da ciência são válidos, pois, enquanto nos garantem esta capa-
cidade de prognose» 101.

É que, por outro lado, tendo em conta que «o positivismo
não empresta também valor ao princípio da finalidade, porque
nada se encontra na vida que possa ser considerado especifi-
camente diferente dos comportamentos físico-químicos da
matéria» 102, Delfim constata que, para o positivismo, «finalidade
é um resto de metafísica que deve ser completamente excluído
da ciência» 103.

Finalmente, e sobretudo, analisando o positivismo à luz da
teoria do conhecimento, Delfim concluirá de forma igualmente
apodíctica e categórica pela falsidade e pela inconsistência do
positivismo.

97 Cf. ibidem.
98 Cf. ibidem, 132.
99 Cf. ibidem, 130-135.
100 Cf. ibidem, 130.
101 Cf. ibidem, 130-135.
102 Cf. ibidem, 131.
103 Cf. ibidem.
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É que, pressupondo que o «conhecimento não é o produto
simples duma atitude passiva ante os objectos de conheci-
mento» 104, que as «ideias directoras duma teoria do conhe-
cimento» são a «forma» e o «conteúdo», e que a «forma» e o
«conteúdo» são elementos igualmente ««transmissíveis» e
«intersubjectivos» no conhecimento 105, Delfim constata que o
positivismo não só defende que «o fundamento empírico do
positivismo exige o conhecimento das coisas sem previamente
ter estabelecido quais são os limites deste conhecimento rela-
tivamente às coisas que pretende conhecer» 106, como constata
que o positivismo defende «a abolição da distinção entre sujeito
e objecto» 107, a eliminação «do sujeito puro e do chamado mun-
do exterior» 108, a negação de que «o conteúdo é um elemento
subjectivo e intransmissível» 109, a par da afirmação de que «o
elemento transmissível é apenas a ‘forma’» 110.

Em suma, para Delfim, o positivismo («neopositivismo»,
«positivismo lógico») é falso e inconsistente fundamentalmente
por duas grandes ordens de razão: por um lado, porque o posi-
tivismo concebe o conhecimento essencialmente em termos de
um «formalismo radical», em virtude do que tanto se dá que «a
essência do conhecimento consiste na sua possibilidade de trans-
missão, isto é, na forma» 111, como se dá que o «conhecimento
intuitivo é contradictio in adiecto» 112; por outro lado, porque o
positivismo concebe a ontologia essencialmente em termos de
um «universo de formas lógicas», uma vez que «o positivismo
acentua a importância da análise lógica como método e usa o
atomismo como esquema epistemológico» 113.

104 Cf. ibidem, 175.
105 Cf. ibidem.
106 Cf. ibidem.
107 Cf. ibidem.
108 Cf. ibidem.
109 Cf. ibidem, 94.
110 Cf. ibidem.
111 Cf. ibidem.
112 Cf. ibidem, 94-95.
113 Cf. ibidem, 176.
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Porém aqui chegados, e uma vez de posse da posição crítica
que Delfim afirma em relação ao positivismo («positivismo
lógico», «neopositivismo»), pensamos que será de rememorar as
palavras com que ele inicia o seu «estudo crítico» acerca do
positivismo («Situação Valorativa do Positivismo»), palavras que
nós também invocámos no começo deste estudo:

Este estudo crítico do positivismo actual não pre-
tende ser uma «refutação». Acreditamos que há nesta
forma de pensamento qualquer coisa de irrefutável e
contra a qual não tem eficiência desconhecê-lo ou parecer
desconhecê-lo. Como o título deste livro indica, pre-
tendemos com este estudo situar o positivismo no seu
próprio «lugar» e valorizá-lo referentemente à esfera de
realidade a que diz respeito como teoria [...]. A nossa
intenção não foi «defender atacando» ou «atacar defen-
dendo» qualquer outra possível atitude filosófica. Pre-
tendemos comprovar o positivismo pelo positivismo [...].
Aqui o nosso fim é a discussão dos pressupostos teóricos
do positivismo [...]. Não será difícil notar, talvez, que elas
são a propedêutica a qualquer coisa que ultrapassa o
interesse pelo positivismo 114,

e que, com base nas constatações e considerações entretanto
expendidas, nos interroguemos sobre se o «estudo crítico» de
Delfim logra salvaguardar a «positividade» como algo de im-
prescriptível no conhecimento (pressuposto em que o positi-
vismo por excelência labora), ou, se, pelo contrário, o «estudo
crítico» de Delfim, através da perspectiva epistemológica que
consagra, acaba por negar ou subestimar o carácter impres-
cindível da «positividade» no conhecimento e consequentemente
o carácter ontologicamente positivo sob que concebe a «reali-
dade» e o «ser».

Por nossa parte, apesar de considerarmos que a análise
crítica de Delfim sobre o positivismo não sublinha devidamente

114 Cf. ibidem, 53-55.
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a referencialidade positiva do conhecimento, e consequente-
mente o carácter ontológico da «positividade», configurando
consistir sobretudo na crítica do «formalismo radical» sob que
o positivismo concebe o conhecimento 115 (e neste ponto Delfim
ostenta ser seguro e exímio), pensamos que nem por isso será
de passar à frente sem se pôr em realce que o seu «estudo
crítico» acerca do positivismo salvaguarda de forma inequívoca
aquilo que é por excelência específico do positivismo, a saber,
a defesa e/ou a afirmação da «positividade», bem como a indis-
pensabilidade desta como referencialidade do conhecimento.

Genericamente falando, dever-se-á dizer que, não obstante
o teor eminentemente crítico que efectua em relação ao «posi-
tivismo lógico», Delfim não deixa de relevar os grandes méritos
da filosofia positivista, designadamente pelo contributo que ela
aportou no âmbito da «classificação das ciências» e da meta-
física.

Em relação ao primeiro aspecto, Delfim, fundamentalmente,
afirmará que a «classificação das ciências» do «neopositivismo»
sobreleva a do positivismo de Comte, porque o «neoposi-
tivismo», diversamente do positivismo de Comte, recusa que
todas as ciências sejam classificáveis pela matemática, afirmando
em contrapartida que há ciências «cujo objecto imediato não são
as relações matemáticas» 116.

115 Cf. ibidem.
116 Cf. ibidem, 174. Atentemos nos termos sob que Delfim explicita

os méritos do «positivismo lógico» relativamente ao positivismo de Comte
no âmbito da «classificação das ciências: «A teoria da ciência que o
positivismo enuncia é teoria duma ciência que não seria nunca possível
como ciência. Praticamente o que devemos aos diferentes positivismos são
classificações das ciências que eles já encontraram formadas, embora nem
sempre arrumadas. É sem dúvida de grande interesse para a epistemo-
logia contemporânea a nova classificação das ciências que o neoposi-
tivismo nos forneceu, mas não é isto só que esta escola pretende ter
revelado [...]. A classificação das ciências do positivismo de Comte, é talvez
importante notá-lo, teve um decisivo desmentido na classificação proposta
pelo neopositivismo. Embora Comte não acentuasse tão fortemente a ideia
de unidade, como o fez o neopositivismo, deu-nos porém uma classifi-
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Em relação ao segundo aspecto, Delfim, declarando que,
«da metafísica exige-se alguma coisa mais do que aquilo que os
metafísicos muitas vezes teimam em nos oferecer», relevará
fundamentalmente três grandes contributos aportados pelo
«nepositivismo»: por um lado, que ele «aparecer-nos-á não só
coerente mas também capaz de nos oferecer o verdadeiro
método de pensamento para evitar as falsas noções e as noções
sem sentido da metafísica» 117; por outro lado, que ele «mostrou-
-nos claramente que não é possível uma metafísica dedutiva,
uma metafísica que, partindo de princípios, alimente a esperança
de ter atingido ou de vir a atingir a realidade» 118, já que «a
dedução a partir de princípios move-se sempre no mesmo
domínio — no domínio tautológico, como os positivistas lhe

cação em função de ‘um’ ponto de vista e considerou assim unitariamente
todas as ciências em função do seu duplo-critério. Pelo contrário o neopo-
sitivismo, acentuando fortemente a ideia de unidade, dá-nos uma classi-
ficação que abandona totalmente o ponto de vista unitário que Comte
admitira. Que a classificação de Comte não toma conta do que é específico
à actividade científica e é portanto francamente má, já não interessa repetir.
Ela acentuou e justificou a crença de que a matemática era o tipo mais
importante do saber e que todos os outros cresceriam em dignidade na
medida em que se aproximassem dele. O neopositivismo parte doutro
ponto de vista e radicalmente diferente. A matemática para este dá-nos
um tipo de saber perfeitamente adequado a determinados objectos, mas
esta possibilidade de adequação nem por isso permite que ela possa ser
igualmente adequada a todos os objectos e a objectos do mundo real [...].
As ciências matemáticas e as ciências cujo objecto imediato não são as
relações matemáticas pertencem a dois tipos de saber radicalmente hete-
rogéneos e que embora relacionáveis não são identificáveis. Esta posição
dual, chamemos-lhe assim, na classificação das ciências é talvez a aqui-
sição mais firme do novo positivismo unitário e, por curiosidade, deixa-
remos dito que tal classificação se aproxima duma outra proposta por um
filósofo contra o qual o positivismo mais se tem gasto. Referimo-nos a
Hegel, que procurou também um princípio plural de classificação das
ciências» (cf. ibidem).

117 Cf. ibidem, 54.
118 Cf. ibidem, 182.
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chamam» 119; finalmente, que ele contribuiu para pôr em realce
que a «determinação da realidade» a que «as ideias pretendem
referir-se» não poderá deixar de constituir a referencialidade de
base do «pensar» e/ou da metafísica:

Porém, pensar não é desenvolver uma ideia até aos
seus possíveis limites nem conformar a realidade a
determinado «ponto de vista». O primeiro trabalho que
se lhe oferece é a «determinação da realidade» a que as
suas ideias pretendem referir-se. Sem esse preliminar, a
metafísica perde o contacto com o que mais lhe importa
e será então mais ou menos aquilo que o positivismo lhe
chama. Mas a metafísica nem sempre merece tal des-
dém. 120

De resto, fazendo mesmo questão de enfatizar a ideia de
que ao «neopositivismo» se deve por excelência o mérito, quer
de ter posto em causa a «metafísica dedutiva» e o idealismo
puro, quer de ter contribuído para aproximar a metafísica
tradicional da «realidade» ou da «positividade», Delfim não tem
qualquer rebuço em afirmar que «o demasiado pouco que o rea-
lismo nos oferece nos dá talvez uma melhor possibilidade de
melhor situação ante a realidade do que a que nos permite a
riqueza fácil do idealismo»:

É esta uma das mais importantes consequências do
neopositivismo: que o idealismo nos fornece demasiado
muito e que o realismo nos fornece demasiado pouco
para a integral compreensão do universo, mas que o
demasiado pouco que o realismo nos oferece nos dá
talvez uma melhor possibilidade de melhor situação ante
a realidade do que a que nos permite a riqueza fácil do
idealismo. Reduzir a realidade ao que o «ponto de vista»
nos permite tem sido muitas vezes programa da filosofia;

119 Cf. ibidem.
120 Cf. ibidem.
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chegar às últimas consequências duma ideia é também
interesse que muitas vezes tem animado a especulação
filosófica. 121

Por outro lado, bem longe de se poder concluir a partir da
sua crítica à metafísica tradicional, consubstanciada sobretudo
pela «metafísica dedutiva» e pelo idealismo puro, que Delfim
se identifica sem mais com o positivismo, nós consideramos que
será antes de afirmar que o seu posicionamento para com o
positivismo tem um carácter crítico-construtivo, ou seja, que o
posicionamento de Delfim corresponde a uma posição que tanto
passa por convergir com o positivismo, pondo em questão o teor
«dedutivo» e «idealista» da metafísica,

[Sem este preliminar, a metafísica perde o contacto
com o que mais lhe importa e será então mais ou menos
aquilo que o positivismo lhe chama. Mas a metafísica
nem sempre merece tal desdém] 122,

como passa pela discrepância e pela rejeição do positivismo, por
ele não passar dum «formalismo radical», graças ao qual se
torna incapaz de atingir a «verdade» e a «realidade»:

Não pude fazer a minha profissão como positivista
por muitíssimas razões e o livro que escrevi sobre o
positivismo actual pretende ser o mais sério depoimento
que eu poderia fazer dos motivos sérios que no posi-
tivismo me parecem inconsistentes. 123

Em suma, para Delfim (como, de resto, para Bruno e
Leonardo), o positivismo não é um sistema intrinsecamente
falso, mas tão-só um sistema filosoficamente incompleto e/ou

121 Cf. ibidem.
122 Cf. ibidem.
123 Cf. idem, Carta a Joaquim de Carvalho, Maio de 1938, in ibidem,

vol. IV, 202.
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insuficiente. Por isso, Delfim, sem deixar de ser antipositivista
(como Bruno e Leonardo), (como Bruno e Leonardo) também
será um defensor acérrimo da «positividade» e/ou da «rea-
lidade», enquanto fundamento imprescriptível do «conheci-
mento», incluído o metafísico, da «realidade» e do «ser».

Da positividade à «filosofia da existência»
ou ontologia do «sendo»

De qualquer modo, chegados a este ponto, impor-se-á
declarar que o positivismo e a epistemologia, problemáticas que
por excelência constituíram o objecto da investigação e do
estudo de Delfim na fase inicial do seu percurso filosófico
(fundamentalmente durante a sua estada no estrangeiro como
bolseiro), não representarão para Delfim temáticas de interesse
e/ou de dedicação definitiva. Por 1938, já Delfim falará a Álvaro
Ribeiro e a José Marinho do seu progressivo desinteresse pelo
estudo do positivismo e da epistemologia. Ao primeiro, afirmará
que o positivismo é algo de que se foi «libertando sucessiva-
mente» 124; ao segundo, afirmará que «a epistemologia está
tendo pouco sentido para mim» 125, significando-lhe entretanto
que os seus interesses filosóficos se estão orientando decidi-
damente para o âmbito da metafísica.

Ou seja, Delfim, muito cedo, dá-se conta que «a teoria do
conhecimento sofreu com o neokantismo uma elaboração que a
tornou positivista e antimetafísica», surgindo em consequência
«a necessidade de repensar as suas noções principais e de
investigar se, de facto, será possível uma teoria do conhecimento
‘sem metafísica’» 126. De sorte que, quando Delfim inicia a sua
carreira de estudo e investigação no estrangeiro, já ele se tinha

124 Cf. idem, Carta a Álvaro Ribeiro, Junho de 1938, in ibidem, vol. IV,
209.

125 Cf. idem, Carta a José Marinho, in ibidem, vol. IV, 213.
126 Cf. idem, Conhecimento e Realidade (1940), in ibidem, vol. I, 277.
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dado conta de que o fundamento da metafísica e/ou da onto-
logia não pode ser «a teoria do conhecimento, mas sim a teoria
do ser, isto é, do ser do homem», já que o conhecimento não
passa de ser «um modo de ser que não tem em si sufi-
ciência» 127.

Assim sendo, também não terá que constituir surpresa que
Delfim se tenha interessado pela perspectiva fenomenológica do
conhecimento, ao abrigo de cuja concepção ele tanto logrará
superar a perspectiva objectivista ou «realista» da gnoseologia
positivista, uma vez que, para a fenomenologia, «a determinação
essencial da realidade é transobjectiva e, como tal, subtrai-se às
formas de objectivação do pensamento» 128, como logrará com-
patibilizar a teoria do conhecimento com a «positividade», já
que a «redução fenomenológica» de Husserl, dando-se embora
de forma importante no âmbito transcendental da consciência,
não deixa de pressupor o mundo exterior 129.

É que, também para Delfim, que neste ponto segue a
Husserl, não só se dá que «a realidade aparece — mostra-se,
revela-se — dentro de formas ou esquemas que o sujeito possui
ou de que comparticipa» 130, como se dá que o «acto de apa-
recer» é com certeza «a única possibilidade demonstrativa de

127 Cf. idem, Filosofia Existencial — Fragmentos, in ibidem, vol. I, 507.
128 Ao caracterizar o seu entendimento sobre a fenomenologia, Delfim

tem o cuidado de explicitar que o método investigativo da fenomenologia
transcendental não consiste num «idealismo subjectivo ou psicológico
apenas limitado à contemplação dos actos da consciência na coincidência
com os seus conteúdos, nem de qualquer forma de realismo psicológico
que se aparentasse com certas tendências de que a história da filosofia nos
dá conta» (cf. idem, Problemática Fenomenológica de Husserl, in ibidem, vol. II,
296), mas que, ao contrário, ele consiste no «estudo do fenómeno, não na
natureza mas na consciência das formas gerais de ordem essencial que
intencionalmente constituem e permitem o conhecimento empírico» (cf.
ibidem); cf., também, ibidem, vol. II, 298; idem, Conhecimento e Realidade, in
ibidem, vol. I, 339-340).

129 Cf. ibidem, vol. I, 282-283.
130 Cf. ibidem, 281.
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realidade» 131, porque no «acto de aparecer» da «realidade» «não
se trata do problema da aparência, mas do problema do ‘apa-
recimento’ sob a forma do ‘problema da aparência’» 132.

Mais, advertindo que «a realidade tem formas de revelação,
ou aparecimento, que não podem ser apreendidas pelas formas
de compreensão correntes», Delfim considerará que «é problema
fundamental para a filosofia o estudo preliminar das possíveis
formas de manifestação da realidade», questão que, de resto, em
seu entender, não só constituiu «o tema central da filosofia
grega, do idealismo alemão», como também «voltou a ser o
tema central da filosofia alemã contemporânea, nas tendências
inspiradas na ‘fenomenologia’ — estudo das formas de apare-
cimento da realidade — de Husserl» 133.

Por conseguinte, para Delfim, «a possibilidade de conhe-
cimento a priori não refuta o realismo, nem refuta sequer a ori-
gem sensorial duma parte do conhecimento». Em seu entender,
«o que tal possibilidade põe em dúvida e refuta decididamente
é a afirmação de que todo o conhecimento provém dos sentidos
ou é de origem sensorial» 134.

Não obstante tudo, do que se trata é que, para Delfim, na
filosofia, o mais importante não é o conhecimento, mesmo se
tomado à luz da perspectiva da fenomenologia, mas sim o
problema do «ser» e o problema da «filosofia» tomada como
ontologia, uma vez que é «o ser enquanto ser que interessa à
filosofia» 135. A este propósito, Delfim não deixará de dizer que
a filosofia «é muito mais ontologia do que fenomenologia» 136.

Aliás, a nosso ver, para uma correcta compreensão deste
aspecto do pensamento de Delfim, nem sequer se deverá passar
à frente sem se aludir às quatro grandes «regiões da realidade»

131 Cf. idem, Situação Valorativa do Positivismo, in ibidem, vol. I, 158-159.
132 Cf. idem, Conhecimento e Realidade, in ibidem, vol. I, 281.
133 Cf. ibidem.
134 Cf. ibidem, 281-282.
135 Cf. idem, Da Filosofia, in ibidem, vol. I, 264.
136 Cf. ibidem.
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ou quatro grandes «planos de conhecimento» sob que Delfim
concebe o conhecimento (a física, a biologia, a psicologia, a
metafísica), à luz de cuja concepção a «filosofia», cúpula de todo
o saber, com primado em relação à própria «metafísica», «não
deixa determinar com esta precisão a região da realidade que
lhe cabe como objecto»:

Considerando estes títulos notar-se-á que distingui-
mos entre filosofia e metafísica. Duma maneira sucinta,
mas talvez sugestiva, poderemos situar a metafísica rela-
tivamente a outros planos de conhecimento da seguinte
maneira: enquanto a fenomenologia da matéria tem como
sistematização do seu conhecimento a física e as ciências
afins, a fenomenologia da vida a biologia e as ciências
similares, a fenomenologia da consciência a psicologia,
tem a metafísica como «objecto» a fenomenologia do
espírito. Temos assim ontologicamente situados os «sis-
temas de conhecimento» e as respectivas «regiões da rea-
lidade» a que eles dizem respeito. E a filosofia? A filosofia
não deixa determinar com esta precisão a região da rea-
lidade que lhe cabe como objecto, mas as páginas seguin-
tes talvez mostrem, ou pelo menos indiquem, qual o
sentido dessa correspondência. 137

Assim, ao interrogar-se sobre o «que é essencialmente a
filosofia» 138, Delfim afirmará que a «filosofia» é por excelência
o «conhecimento essencial», o conhecimento do que «é essen-
cialmente», a «busca do essencial», a «redução à essência», a
«redução do ‘dado existencial’ ao que é essencial» 139.

Perguntando-se sobre a noção de «conhecimento essencial»
e/ou sobre o que «é essencialmente», Delfim distinguirá entre
«o conhecimento essencial» e o «conhecimento existencial» e
afirmará que o «conhecimento essencial» é «o conhecimento do

137 Cf. ibidem, 221.
138 Cf. ibidem, 229.
139 Cf. ibidem, 229-232.
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‘ser’ das coisas» e que o «conhecimento existencial» é o conhe-
cimento do «sendo» 140.

Porém, a ser assim, para além de assumir como objecto da
«filosofia» o «ser enquanto ser», e como objecto da «metafísica»
a «fenomenologia do espírito», Delfim, ainda no âmbito da
«filosofia», não só distinguirá, entre o conhecimento do que «é
essencialmente» ou o «conhecimento do ‘ser’ das coisas», e o
«conhecimento existencial» ou o «conhecimento do sendo»,
como designará por «filosofia» ou «actividade de fundamen-
tação» 141 o «conhecimento do ‘ser’ das coisas» ou o conheci-
mento do que «é essencialmente», e por ontologia ou «ontologia
fundamental» o «conhecimento existencial» ou o «conhecimento
do sendo», em consequência do que a «filosofia», enquanto
«actividade de fundamentação», «requer a recíproca correlação
do ôntico e do lógico» 142.

Ou seja, para além de afirmar o seu desinteresse pelo
positivismo e pela teoria do conhecimento (epistemologia), mes-
mo quando se tome este segundo a perspectiva fenomenológica
de Husserl, e para além de afirmar o seu interesse pela «filo-
sofia», Delfim não se furtará a afirmar que, «filosoficamente»,
a sua opção é a da «ontologia», enquanto «ontologia do sendo»,
seja porque esta concepção «filosófica» tem a ver essencial e
especificamente com o «conhecimento existencial», seja porque
«o conhecimento existencial é o do ‘sendo’» 143.

Aliás, na distinção que estabelece entre o conhecimento do
«ser» e o conhecimento do «sendo», Delfim assumir-se-á não só

140 Cf. ibidem, 232-233.
141 Cf. idem, Filosofia como Ontologia Fundamental, in ibidem, vol. II, 213.
142 Cf. ibidem. Debruçando-se de forma especial sobre as noções de

Metafísica e de Ontologia em Delfim Santos, M. Miranda interpretará:
«Para Delfim Santos, se, essencialmente, a filosofia é domínio metafísico,
existencialmente, é domínio ontológico. E se, essencialmente, a Metafísica
é Filosofia fundamental, existencialmente, Filosofia fundamental é a Onto-
logia» (cf. M. Miranda, Delfim Santos — A Metafísica como Filosofia Fun-
damental, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, 2003, 201; também in D. Santos, ibidem, vol. II, 219; 230).

143 Cf. D. Santos, Da Filosofia, in ibidem, vol. I, 232.
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como alguém que domina filosoficamente a questão, mas tam-
bém como alguém que sobre a questão tem consigo Heidegger.
Assim, ele não se limita a declarar que se deve a Heidegger o
mérito de ter distinguido na nossa contemporaneidade entre
«ser» e «sendo», e que a ideia de «ser», na Antiguidade e na
Idade Média, teve o sentido de essência e o sentido de «sendo»,
mas ele declara também que, «se identificarmos o ‘ser’ com o
‘sendo’, ficaremos presos à dificuldade que a história da filosofia
conhece bem desde Heraclito e Zenão» 144.

Sublinhando a importância desta questão, Delfim fará
mesmo questão de observar que «as críticas ao mecanismo, ao
formalismo, ao estatismo, ao substancialismo provêm da região
do ‘sendo’ que não pode ser compreendida, esgotada, com as
categorias próprias ao ser» 145.

Trata-se de uma questão de particular importância filosófica
para Delfim. E, por isso, ele demorar-se-á nela.

Aludindo ao «equívoco multissecular» de se «interpretar a
metafísica como ciência do ser, noção vaga, geral, de auxiliar
sentido lógico, mas desprovida de total intenção ontológica» 146,
Delfim anotará que «ao termo ser foi dada a dúplice qualidade de
verbo e de substantivo», em virtude do que o termo «ser» tanto
tinha uma «função atributiva», como uma «função existencial» 147.

Acerca da questão, Delfim sustentará que «a esta dupla
função verbal corresponde apenas uma forma de substantivação
possível em sentido existencial» 148. Para ele, «o ‘ser’ entendido
atributivamente não pode substantivar-se», enquanto «ser», en-
tendido em sentido existencial, é «substantivo», e «significa
existir» («sendo», ente, essente) 149.

Delfim considerará que, o facto de se não ter tido na devida
conta uma tal interpretação acerca do termo «ser», pura e

144 Cf. ibidem, 232-233.
145 Cf. ibidem, 233.
146 Cf. idem, Fundamentação da Filosofia, in ibidem, vol. II, 208.
147 Cf. ibidem.
148 Cf. ibidem.
149 Cf. ibidem, 208-209; também in idem, Filosofia como Ontologia Fun-

damental, in ibidem, vol. II, 215-216.
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simplesmente fez com que se caísse, ou na «neutralização do
acto de existir e sua subordinação essencial», ou na «aniquilação
do tipo essencial do pensamento e preferência pelo seu aspecto
existencial» 150.

Reforçando os fundamentos da perspectiva mencionada,
Delfim advertirá que, «até sob o aspecto gramatical esse não
provém de essentia, mas essentia é que provém de esse». Nesta
medida, ele enfatizará que «não se existe porque se possui ser,
mas possui-se ser porque se existe». De acordo com as suas
palavras, «a existência não é um acidente a atribuir à essência,
mas a essência é tributo do existente» 151.

A distinção de «ser» e «sendo» virá a revestir uma impor-
tância primordial e determinante na concepção filosófica de
Delfim. É ele mesmo que o anota nestes termos:

E assim também uma dupla via se nos oferece para
compreensão da metafísica. 152

Assim será. Com efeito, com base na concepção filosófica
mencionada, Delfim, com Heidegger, tanto conceberá que «o
‘ser’ não é objectivável, é transobjectivo» 153, que «ser é o que
determina o ‘sendo’ como ‘sendo’, isto é, todos os aspectos
empíricos da realidade» 154, que «o ser do sendo não é já sendo,
é algo que o transcende» 155 e que «o ser do mundo não é,
porém, sendo mas ser» 156, como conceberá que «a base de toda
a filosofia é [...] o problema do ser», que «filosofia é onto-
logia» 157, que «filosofia» é por excelência ontologia do «sendo»
ou «filosofia existencial» 158.

150 Cf. idem, Fundamentação da Filosofia, in ibidem, vol. II, 209.
151 Cf. ibidem.
152 Cf. ibidem.
153 Cf. idem, Filosofia Existencial — Fragmentos, in ibidem, vol. I, 507.
154 Cf. ibidem.
155 Cf. ibidem.
156 Cf. idem, Heidegger, in ibidem, vol. II, 358.
157 Cf. idem, Filosofia Existencial — Fragmentos, in ibidem, vol. I, 505.
158 Cf. ibidem.
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Mais, não será senão com base na concepção filosófica men-
cionada que Delfim, com Heidegger, concebe nestes termos o
«ontológico» e o «ôntico»: por um lado, em relação ao conceito
de «ontológico», ele afirmará que «o ser que determina o sendo
como sendo constitui a esfera do ontológico» 159, que «qualquer
afirmação de existência de qualquer coisa é indicativa de que o
que se afirma possui ser» 160 e que «o ser é primário relativamente
ao sendo e, portanto, o ontológico é primário relativamente ao
ôntico» 161; por outro lado, em relação ao «ôntico, ele afirmará que
«o sendo é o que se mostra na experiência diária e constitui a
esfera do ôntico», que o «sendo é tudo de que falamos na vida
corrente, o que pensamos e as nossas relações com o que pensa-
mos, a forma de nos comportarmos perante este ou aquele facto
e também o que nós somos e o como somos» 162 e que «o ôntico
e o sendo são-nos mais próximos do que o ser e o ontológico» 163.

Por outras palavras, para Delfim, que neste ponto segue
rigorosamente Heidegger, não só se dá que «filosofia» é por
excelência «filosofia existencial» ou ontologia do «sendo», como
se dá que a «filosofia existencial» ou ontologia do «sendo» tem
por objecto essencialmente a «busca do ser do sendo» 164.

Em suma, estabelecendo no processo filosófico-ontológico
a precedência da existência sobre a essência, Delfim distingue
«a metafísica medieval da metafísica contemporânea», por-
quanto, em consonância com o pensamento de Heidegger e da
filosofia moderna em geral, em cujas concepções «a essência é
[...] entendida como existência, como ser no mundo» 165, ele
considera que «à perenidade supratemporal sucedeu na filosofia
moderna um sentido de perenidade no tempo que é o horizonte

159 Cf. idem, Heidegger, in ibidem, vol. II, 358.
160 Cf. idem, Filosofia Existencial — Fragmentos, in ibidem, vol. I, 505.
161 Cf. idem, Heidegger, in ibidem, vol. II, 358.
162 Cf. ibidem.
163 Cf. ibidem.
164 Cf. idem, Temática Existencial, in ibidem, vol. II, 80.
165 Cf. idem, Essência e Existência segundo S. Tomás, in ibidem, vol. I, 422.

No artigo «Substância e Existência», publicado em 1943 na Revista da Facul-
dade de Letras, de Lisboa, Delfim declara que «a noção de existência que,
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do humano» e que «tal intenção é não só patente no livro de
Heidegger, Ser e Tempo», mas também em toda a temática do
existencialismo» 166.

Entretanto, para além de Heidegger e da filosofia moderna
em geral, será de ter em conta que a concepção de «filosofia»
e/ou de ontologia que Delfim consagra também não poderá
deixar de ser considerada como especialmente relacionada com
Nikolai Hartmann.

Na verdade, embora um tanto encobertamente, mais do que
assumir-se como discípulo deste filósofo alemão, ou falar dele
como de «um dos maiores filósofos da Alemanha», Delfim fará
questão de se referir à concepção ontológica que Hartmann
acabava de formular em Os Novos Rumos da Ontologia como a
algo com que o seu pensamento ontológico tinha intimamente
a ver: «O seu estudo representa um momento de paragem em
que o filósofo se volta para o caminho andado para indicar [...]
as notáveis as dificuldades da caminhada já percorrida e as
firmes aquisições que o passeio lhe permitiu. Ontologia tem hoje
sentido diferente do que possuiu nos séculos XVII e XVIII. A nova
ontologia não é animada pelo interesse construtivista em função
de um conceito de substância universal. É pluralista na sua
concepção do ser e realista no seu método. O seu primeiro
esforço consiste na determinação adequada das diferentes
categorias do ser e no decidido abandono de um tipo de filo-
sofar em busca de uma essência, que nega a diferenciação e
desconhece a multiplicidade.» 167

em parte, substituiu a de substância, herdou desta o carácter demasiado
geral» e que «à noção de existência foi dada indevidamente a mesma
extensão que a noção de substância possuía» (cf. D. Santos, Substância e
Existência, in sep. da Revista da Faculdade de Letras, Lisboa, t. IX, 2.a série,
10; citação de M. Real, Delfim Santos e a Génese do Existencialismo em Por-
tugal, in Actas do Congresso Internacional «Delfim Santos e a Escola do Porto»,
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Porto, UCP, 2008, 199-234).

166 Cf. D. Santos, Essência e Existência segundo S. Tomás, in Obras Com-
pletas, vol. I, 422.

167 Cf. idem, Recensões — Systematische Philosophie, herausgegeben von
Nicolai Hartmann, in ibidem, vol. I, 426-427.
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Mas, ao mesmo tempo, não se ficando pela conotação da
«filosofia da existência» com os dois grandes mestres alemães
(Heidegger e Hartmann), nem mesmo pela afirmação de que
assistiu à génese da «filosofia existencial» ou «escola designada
por existencialismo», cujo «chefe da escola» ele vê em Heideg-
ger 168, mas intentando sublinhar a consistência e/ou a pereni-
dade da concepção filosófica apelidada de «filosofia da exis-
tência» ou «existencialismo», Delfim também fará questão de
enfatizar que a «filosofia existencial de que hoje todos falam e
representa de facto a tendência dominante do nosso tempo» não
é «algo de radicalmente novo que abruptamente tenha surgido
nos nossos dias», mas que ela «tem na história os seus pre-
cursores» 169.

Afirmando que «a filosofia existencial não pretende ser uma
nova filosofia, mas a filosofia prima, a filosofia no sentido da
antiguidade» 170, Delfim declarará que é possível encontrar
«momentos de tom claramente existencialista» desde os tempos
antigos até aos tempos modernos, seja na filosofia patrística ou
medieval, seja na filosofia moderna ou contemporânea, quer em
Santo Agostinho, Duns Scoto ou Pascal, quer em Rilke, Hei-
degger, Kierkegaard ou Unamuno 171.

Entretanto, mais do que «identificar o problema do sendo,
do que está sendo, com o problema do ser» 172, e mais do que
conceber a «filosofia existencial» ou ontologia do «sendo» como
filosofia ou ontologia do «mundo», Delfim irá mais longe na

168 Miguel Real afirma que «os estudos de Delfim Santos da década
de 1940 sobre a ‘filosofia existencial’ revelam ter sido este autor o prota-
gonista maior da introdução do existencialismo em Portugal» (cf. M. Real,
Delfim Santos e a Génese do Existencialismo em Portugal, in Actas do Congresso
Internacional «Delfim Santos e a Escola do Porto», 199-234).

169 Cf. D. Santos, Filosofia Existencial — Fragmentos, in Obras Completas,
vol. I, 501-503.

170 Cf. idem, Carta a José Marinho, Julho de 1938, in ibidem, vol. IV, 226.
171 Cf. idem, Filosofia Existencial — Fragmentos, in ibidem, vol. I, 501-

-503.
172 Cf. ibidem, 506.
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caracterização do «sendo» ou do carácter «existencial» da sua
«filosofia existencial» e, conotando intrinsecamente o ser do
«sendo» com a «existência», com o «mundo» e com o «homem»,
ele conceberá a «filosofia da existência» como a «filosofia do
homem», porém, do «homem-no-mundo», do «homem-na-exis-
tência», do homem como «ser do tempo» 173.

Isto é, com Heidegger, Delfim concebe que é por excelência
no «homem», e no «homem» enquanto «existir» «no-mundo» e/
ou enquanto constituído na «existência», que o «problema do
ser» toma «sentido filosófico».

Aliás, não será senão por força desta assunção básica que
Delfim, ao interrogar-se sobre a essência da ontologia do
«sendo» e/ou da «filosofia da existência» e/ou da «filosofia

173 Cf. ibidem, 504-507. De ter em conta que Delfim, quer para ca-
racterizar a «filosofia da existência», quer para distinguir entre «metafísica
tradicional» e «existencialismo», não fala da «filosofia da existência» em
termos de «filosofia do homem» e/ou de «filosofia do mundo», mas sim
em termos de «filosofia do homem no mundo» e/ou em termos de «fi-
losofia do homem na existência»: «Admitindo ou negando a existência do
mundo exterior, analisando ou aprofundando o mundo interior, alterando
e mudando os níveis de compreensão, o certo é que na busca de princípios
universais, de entidades lógicas e de explicações gerais a filosofia se es-
queceu, desde Sócrates, da realidade de que tudo depende e a si mesmo
se esqueceu na busca ansiosa de algo que talvez transcenda a sua própria
medida: o homem. A filosofia existencial veio lembrar-nos que os homens
não são deuses, e que a maior parte dos sistemas filosóficos que o homem
tem pensado vai longe de mais, explica demasiado, e nada esclarece do
que ele é enquanto homem, como homem, num universo que lhe é hostil
e sempre estranho, e não lhe mostrou ainda porque nele está e, sobretudo,
para que está. // O ponto de partida é o homem no mundo e com este
enunciado imediatamente se impede o especular apenas sobre um dos
termos, homem ou mundo, como fazia a filosofia tradicional, que para
sempre separava o que é na realidade inseparável. O estar-no-mundo é a
situação fundamental de que tudo depende [...]. Que se a metafísica tra-
dicional buscava incessantemente a essência de tudo e tudo radicalmente
transformava em algo sem qualquer semelhança com o seu ponto de par-
tida, o existencialismo, coloca-se numa situação de absoluto respeito pelo
seu ponto de partida, que realmente é um ponto de demora e um ponto
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existencial», logrará ser assertivo, quer quanto a afirmar que o
«homem-na-existência» ou «homem-no-mundo» é que constitui
a essência da «filosofia da existência» ou da ontologia do
«sendo»,

Ora cada região do sendo, que também nós próprios
somos, põe o problema do ser. É no homem, certamente,
que tal problema toma sentido filosófico, e por esse
motivo Heidegger na busca do ser do sendo escolhe o
homem como ponto de partida. Qual é o ser do sendo
que é o homem? A resposta é esta: o ser do homem é a
sua existência 174,

quer quanto a afirmar que «a preferência do ser do homem,
como existência», ou como «homem-no-mundo», é que torna
possível que se conceba a «filosofia» como «analítica da exis-
tência», a «teoria do ser» (e não «a teoria do conhecimento»)
como «fundamento da metafísica», e a «metafísica» como «onto-
logia»:

A preferência do ser do homem, como existência,
leva Heidegger a considerar a filosofia como analítica da
existência, e o fundamento da metafísica não é, pois, a
teoria do conhecimento, mas sim a teoria do ser, isto é,
do ser do homem. Metafísica é ontologia, pois, como já
vimos, o conhecimento é um modo de ser que não tem
em si suficiência. 175

Em suma, para Delfim, o objecto por excelência da «filo-
sofia da existência» ou da ontologia do «sendo» é o «homem-

de chegada: o homem no mundo. Se, como já vimos, não há homem sem
mundo e consequentemente mundo sem homem, vamos agora esclarecer
qual a estrutura desse mundo. A forma de existência típica própria do
homem é a temporalidade. O homem é um ser de tempo» (cf. ibidem, 504-
-505).

174 Cf. ibidem, 506.
175 Cf. ibidem, 507.
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-na-existência» ou o «homem-no-mundo», porque «o estar-no-
-mundo é a situação fundamental de que tudo depende» 176.

Bom, mas porque assume o «sendo» como fundamento e
essência da «filosofia», fazendo da «filosofia» uma «filosofia da
existência» ou uma ontologia do «sendo», e porque assume o
«homem-no-mundo» ou «homem-na-existência» como fun-
damento da ontologia do «sendo» ou da «filosofia da existên-
cia», Delfim, então, não só logra conceber a «filosofia» como
«filosofia da existência» ou ontologia do «sendo», como logra
conceber a ontologia segundo um pressuposto antropológico.

Por outras palavras, como que transformando a ontologia
em antropologia, ou elevando a antropologia ao nível da onto-
logia, Delfim coloca «a metafísica sob o signo da antropo-
logia» 177.

Mais, por via de uma tal concepção da «filosofia» e da
ontologia, Delfim, ainda com Heidegger, logrará superar, quer
o problema da ontologia ou metafísica tomada como uma
ciência de natureza essencialmente abstracta, quer o problema
da dicotomia de Deus e do homem.

Ou seja, concebendo, por um lado, a «filosofia», não a partir
do «ser», mas a partir do «sendo», subsumido como «homem»
e como «homem-no-mundo» e/ou como «homem-na-
-existência», e concebendo, por outro lado, que só o «sendo» nos
é dado ser, possuir e conhecer, e que só a partir do «sendo» nos
é dado conhecer e aceder ao «ser», Delfim, através de uma tal
concepção filosófica («filosofia da existência», «ontologia do
sendo»), tanto logrará afirmar o «ser» a partir do «sendo», como
logrará resolver o problema de Deus e do homem, superando
o teocentrismo e o antropocentrismo.

176 Cf. ibidem, 504.
177 Cf. idem, Heidegger, in ibidem, vol. II, 358. Anota-se que esta parece

ser também a interpretação de Cristiana Soveral (cf. Soveral e Paszkiewicz,
A Filosofia Pedagógica de Delfim Santos, 61).
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Leonardo e Bruno como «fundo» da «filosofia da existência»

Porém, aqui chegados, e em consonância com o afirmado
inicialmente, impor-se-á esclarecer a seguinte questão: será que,
para além dos autores estrangeiros (nomeadamente Heidegger
e Hartmann), é possível detectar em Delfim, sobretudo em
relação à «filosofia da existência», interlocução também com o
pensamento de filósofos nacionais e/ou a presença do
pensamento destes filósofos no de Delfim?

Estamos certos que sim, sobretudo com Leonardo Coimbra,
e eventualmente com Sampaio (Bruno).

Para nós, está fora de causa que Delfim não se faça eco da
tradição filosófica nacional, muito designadamente da que o
pensamento de Leonardo consubstancia.

Aliás, a tal propósito, faremos mesmo questão de declarar
que Leonardo nos aparece como sendo com certeza o filósofo
nacional com quem Delfim, em termos directos, mais dialoga ao
longo do processo de formulação do seu pensamento, incluída
a «filosofia da existência», mesmo quando discorda do «mestre».

A nosso ver, Leonardo estará mesmo mais presente e/ou
terá constituído um factor mais determinante para o processo
de formulação do pensamento de (por) Delfim (mesmo em
relação à «filosofia da existência») do que o próprio Heidegger.

E Sampaio (Bruno)? Da interlocução de Delfim com Bruno,
afigura-se-nos que, em boa medida, só se poderá falar enquanto
interlocução mediada por Leonardo.

É que, como já defendemos recentemente no Congresso
realizado sobre a obra e o pensamento de Delfim Santos 178,
Delfim manifesta não revelar um particular reconhecimento da
grandeza, da especificidade e da importância do pensamento
filosófico de Bruno.

Em que sentido, portanto, e atendo-nos sobretudo à «filo-
sofia da existência», se poderá falar da interlocução de Delfim

178 Cf. A. Rocha, A Recepção de Sampaio (Bruno) por Delfim Santos, in
Actas do Congresso Internacional «Delfim Santos e a Escola do Porto», 41-58.
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com o pensamento de Leonardo e de Bruno e/ou da presença
do pensamento de Leonardo e de Bruno no de Delfim? Não será
que a concepção gnoseológico-ontológica e/ou a «filosofia da
existência» de Delfim não tem a ver essencialmente com o pen-
samento filosófico de autores estrangeiros, atentas as oportuni-
dades de conhecimento e de contacto que a sua prolongada
estada no estrangeiro lhe propiciou, designadamente com o de
Hartmann e Heidegger, embora sem nunca deixar de demons-
trar uma postura crítica para com os dois grandes filósofos
alemães? 179 Ou não será antes que o pensamento filosófico que
mais atravessa e/ou que mais subjaz à concepção gnoseológico-
ontológica de Delfim, nomeadamente no que se refere à «filo-
sofia da existência», tem tanto ou mais a ver com a tradição
filosófica nacional, sobretudo com a tradição representada por
Leonardo e por Bruno, e muito especialmente por Leonardo, do
que com o pensamento estrangeiro, incluído o de Hartmann e
de Heidegger?

Abdicando-se de discutir qual das posições tenha sido mais
importante e/ou mais determinante para Delfim, nós, sobre a
questão, limitar-nos-emos a afirmar duas coisas essenciais:
primeira, que se nos afigura como óbvio que a filosofia alemã,
sobretudo a de Heidegger e de Hartmann, está repercutida no
pensamento filosófico de Delfim, e muito particularmente no
que respeita à «filosofia da existência»; segunda, que, igual-
mente, se nos afigura como óbvio que a tradição filosófica por-
tuguesa, sobretudo a consubstanciada pelo pensamento de

179 São expressão do posicionamento crítico de Delfim as palavras
que ele refere na introdução à sua obra «Conhecimento e Realidade
(1940)»: «Este estudo é claramente de inspiração alemã e fruto do contacto
directo de alguns anos com as novas correntes filosóficas representadas
por Nikolai Hartmann e Martin Heidegger. Mas nem sempre o autor deste
trabalho se sente solidário com as teses apresentadas e defendidas pelos
dois ilustres representantes do pensamento alemão contemporâneo. Tal
desacordo pode ser incompreensão e, por esse motivo, o autor do presente
trabalho, ficando no limiar do seu estudo, resolveu apresentá-lo à apre-
ciação da crítica [...]» (cf. D. Santos, Conhecimento e Realidade, in Obras Com-
pletas, vol. I, 277).
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Leonardo e de Bruno (ainda que o pensamento de Bruno lhe
tenha sido sobretudo mediado por Leonardo), também está
repercutida no pensamento filosófico de Delfim, e muito
particularmente no que respeita à «filosofia da existência».

Leonardo e a «filosofia da existência» de Delfim

Deixando-se de lado a caracterização do tipo de interlo-
cução de Delfim com os autores estrangeiros (sobretudo Hart-
mann e Heidegger), por se considerar que já foi suficientemente
referenciada, nós pensamos que, em relação à interlocução de
Delfim com Leonardo e/ou à presença do pensamento de Leo-
nardo no de Delfim, designadamente no tocante à «filosofia da
existência», importará ter em atenção sobretudo três aspectos:
primeiro, que a concepção positivo-gnoseológico-ontológica e/ou
«criacionista» de Leonardo estará expressamente repercutida no
pensamento filosófico de Delfim, nomeadamente no que con-
cerne à concepção do conhecimento, da ontologia e da «filosofia
da existência»; segundo, que tal repercussão, ora reveste uma
forma de crítica e/ou de questionamento, ora reveste uma forma
de identificação ou aderência; terceiro, que tal repercussão, quer
de questionamento, quer de adesão de Delfim, fundamental-
mente corporizada na «Aporética Criacionista» (1950) e no
«Prefácio a Leonardo Coimbra, O Criacionismo (Síntese Filosófica)»
(1958), corresponderá ao carácter evolutivo que se deu em
Delfim relativamente ao pensamento positivo-gnoseológico-
ontológico e/ou «criacionista» de Leonardo 180.

Por um lado, constata-se que Delfim, em 1950, basicamente
através do escrito «Aporética Criacionista», e tendo em conta
sobretudo o «livro primeiro», «Análise científica», de O Cria-
cionismo, põe em questão quer os termos do «realismo», quer os

180 Cf. idem, Aporética Criacionista, in ibidem, vol. II, 71-76; idem, Prefácio
a Leonardo Coimbra, «O Criacionismo (Síntese Filosófica)», in ibidem, vol. II,
263-264.
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termos do «idealismo», sob que Leonardo concebe o Conhe-
cimento e a «filosofia criacionista». Delfim irá ao ponto de dizer:
«Leonardo não é realista. Leonardo não é idealista.» 181

Ou seja, no âmbito da concepção positivo-gnoseológico-
-ontológica e/ou «criacionista» de Leonardo, Delfim, para além
de questionar Leonardo, sobretudo na «Aporética Criacionista»,
por «o seu pensamento não se decidir entre o existencial e o
essencial da especulação» e por Leonardo conceber a «intuição»
como uma «criação» do homem, a «noção» como uma «racio-
nalização» da «intuição» e a «realidade» como «um conjunto de
noções que se vão constituindo em sistema», também o ques-
tionará por Leonardo negar a «existência» da «realidade», e isto,
porque considera que Leonardo defendera que «a realidade,
como independente do pensamento, não existe», que o «prin-
cípio da máxima racionalização» consiste na «racionalização da
intuição sensível» e que o «criacionismo» não passa de consistir
numa «síntese científica» e/ou numa «subordinação à ciência»
e/ou numa «metafísica nocional e intuitiva» e/ou num «mundo
de noções» «criadas» pelo espírito 182.

Por outro lado, constata-se que Delfim, em 1958, basica-
mente através do «Prefácio a Leonardo Coimbra, O Criacionismo
(Síntese Filosófica)», tendo em conta a concepção positivo-gno-
seológico-ontológica e/ou «criacionista», quer do «livro se-
gundo» ou «Síntese Filosófica» de O Criacionismo (1912), quer de
A Razão Experimental (1923), e acusando uma versão mani-
festamente evolutiva relativamente à interpretação afirmada
anteriormente na «Aporética Criacionista», afirma de forma
inequívoca a sua identificação com as concepções que Leonardo
consagra no domínio da positividade, da gnoseologia, da onto-
logia e/ou do «criacionismo» 183.

181 Cf. idem, Aporética Criacionista, in ibidem, vol. II, 74.
182 Cf. ibidem, 71-74; 76; idem, Pensamento Filosófico de Leonardo

Coimbra, in ibidem, vol. II, 234-235.
183 Ao veicular-se que a obra de Delfim consagra que, num certo

momento, Delfim interpretou os dois livros de O Criacionismo como sendo
dois livros distintos, independentes e mesmo de teor filosoficamente
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divergente, não se quer com isso significar que se está de acordo com tal
interpretação, e isto, sobretudo pelo conteúdo que tal interpretação con-
sagra quanto aos conceitos de «intuição», de «experiência», de «máxima
racionalização», de «noção», de «realidade», de «pensamento». É que, com
base no conteúdo sob que tais conceitos são tomados na referida inter-
pretação, Delfim vai ao ponto de conotar com o «livro primeiro» ou «Aná-
lise Científica» uma concepção de teor cienticifista ou positivista. De resto,
como reforço da nossa posição, fazemos questão de advertir que ela conta
com a abonação da generalidade dos grandes estudiosos de Leonardo,
entre os quais nos permitimos nomear A. Alves e M. Pimentel (cf.
A. Alves, O Sistema Filosófico de Leonardo Coimbra: Idealismo Criacionista,
Porto, Livraria Tavares Martins, 1962; idem, A Metafísica Criacionista de Leo-
nardo Coimbra e a sua Transmutação, in Leonardo Coimbra — O Tribuno e o
Filósofo, Felgueiras, Câmara Municipal de Felgueiras, 2005, 131-158; idem,
A Vida e a Obra de Leonardo Coimbra, Porto, Estratégias Criativas, 2007;
M. Pimentel, A Ontologia Integral de Leonardo Coimbra — Ensaio sobre a
Intuição do Ser e a Visão Enigmática, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2003).

184 Cf. D. Santos, Prefácio a Leonardo Coimbra, «O Criacionismo (Síntese
Filosófica)», in Obras Completas, vol. II, 264.

Ou seja, demonstrando no «Prefácio a Leonardo Coimbra,
O Criacionismo (Síntese Filosófica)» uma posição de clara iden-
tificação com a perspectiva que Leonardo consagra no domínio
da positividade, da gnoseologia, da ontologia e/ou do «criacio-
nismo», Delfim, no referido «Prefácio», fará questão de explicitar
e/ou de produzir as seguintes asserções: primeira, que «o
pensamento de Leonardo Coimbra não é apenas regulativo do
conhecimento, mas também constitutivo da realidade»; segunda,
que a «realidade» «não é ‘em si’; resulta do conúbio do pensa-
mento e do não-pensamento: é noção»; terceira, que «a noção
não é ideia nem conceito, mas o núcleo da apercepção trans-
cendental, a fonte donde promana o que se diversificará em
ôntico e em lógico» 184.

Em suma, a nosso ver, a perspectiva que Delfim consagra
no «Prefácio a Leonardo Coimbra, O Criacionismo (Síntese
Filosófica)» quanto à interpretação dos dois livros que compõem
a obra O Criacionismo não é senão a prova de que Delfim
superara a interpretação «positivista» ou «cienticifista» que
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havia atribuído ao «livro primeiro» de O Criacionismo na
«Aporética Criacionista».

É que, se na fase da «Aporética Criacionista», Delfim inter-
pretava que, para Leonardo, «o criacionismo se define como
dialéctica de noções», que «as filosofias se constituem como
dialéctica de conceitos», que «os conceitos são pensamento
pensado, as noções são pensamento realizante, constituinte disso
que, como objecto, nós pensamos e a que sempre o pensamento
fica mais ou menos estranho» 185, em contrapartida, na segunda
fase, na interpretação do «Prefácio a Leonardo Coimbra, O Cria-
cionismo (Síntese Filosófica)», Delfim já passa a interpretar que «a
dialéctica nocional é, no seu dinamismo, diluente de todos os
estatismos sempre limitativos da aspiração de liberdade que é
sinal distintivo do homem» 186.

Mas, no nosso ponto de vista, não só será de relevar que
Delfim acusa uma posição de evolução no que respeita aos
termos sob que interpreta o «criacionismo» e/ou a «razão expe-
rimental» de Leonardo, acabando por demonstrar uma inequí-
voca identificação com as noções e/ou com a perspectiva da
«filosofia criacionista», como será de relevar que o próprio Del-
fim configura fazer questão de aproximar da concepção do

185 Cf. ibidem.
186 Cf. ibidem. Pensamos que, pelo teor de interpretação que consagra

na sua tese de doutoramento relativamente a esta questão, a da apro-
ximação da experiência e da razão no pensamento de Leonardo, será de
ter em especial atenção a posição defendida por M. Pimentel. É que, por
um lado, ele interpreta que, no pensamento de Leonardo, entre a razão e
a experiência, se dá uma «interacção», e que uma e outra são funções do
«pensamento» (cf. Pimentel, A Ontologia Integral de Leonardo Coimbra, 263-
-264); é que, por outro lado, ele interpreta que Leonardo defende a unidade
do «fenómeno» e do «noumeno» de Kant (cf. ibidem, 359), de sorte que,
para Leonardo, «a vida do pensamento» é uma «dialéctica» em «subida
construtiva e sistematizadora», em cuja concepção não só se dá que a
«vida do pensamento» é «aquela dialéctica construindo o real como corpo
de noções e não de cousas», como se dá que «as noções do pensamento
são núcleos sintéticos de ideal e de real, termos declarados impossíveis
de separação: o real [...] é envolvido pelo ideal [...] e é sempre por via de
este [...] que aquele [...] é atingido» (cf. ibidem, 129; 278).
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conhecimento e/ou da ontologia e/ou do «criacionismo» de
Leonardo a sua própria concepção no que se refere ao conhe-
cimento e/ou à ontologia e/ou à «filosofia da existência» e, em
termos tais, que Delfim configura constituir a Leonardo em pre-
cursor da «filosofia da existência» («existencialismo») em Por-
tugal.

É que, em primeiro lugar, é constatável que Delfim inter-
preta que Leonardo concebe o conhecimento quer em termos
positivos, associando-o à «intuição sensível», quer em termos
ontognoseológicos, associando a génese do conhecimento ao
«pensamento» («subjectividade», «razão»), à luz de cuja con-
cepção, de pressupostos tão positivos como «racionais», a «rea-
lidade» não só se consubstancia ontologicamente na «noção»,
como se consubstancia na «razão experimental», subsumida esta
como um processo de «racionalização» dialéctica, ascensional e
plenificante, integrante da «experiência» («intuição sensível») e
da «razão».

É que, em segundo lugar, é constatável que Delfim, em
1950, na «Aporética Criacionista», ao sublinhar o intervalo de
vinte e três anos que mediou entre o «livro primeiro» e o «livro
segundo» de O Criacionismo, não se limita a afirmar que o que
«nesses vinte e três anos se passou pode sem abuso caracterizar-
-se como o trânsito da libertação de um tipo de filosofar de mol-
de científico, isto é, preso ainda ao que a sua época valorizava,
para novas formas de pensamento de irrefragável cunho existen-
cial» 187, mas ele afirma também que «já no seu ponto de partida,
no seu primeiro livro, se vislumbra, sem grande esforço, a gé-
nese do seu desenvolvimento espiritual em busca de uma fun-
damentação cognoscitiva da condição humana, da existência,
que o conceitismo científico e o idealismo filosófico desfiguram
e deturpam» 188.

É que, finalmente, é constatável que, mesmo na «Aporética
Criacionista», apesar de nessa altura denunciar a Leonardo uma

187 Cf. D. Santos, Aporética Criacionista, in Obras Completas, vol. II, 71.
188 Cf. ibidem. O presente contexto faz-se eco da posição sustentada

por Delfim na «Aporética Criacionista», em cujo escrito ele afirma que
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Leonardo «não se encontrou no primeiro livro» de O Criacionismo, mas
que, em rigor, ele só se encontrou a si mesmo com A Alegria, a Dor e a
Graça: «Leonardo Coimbra não se encontrou no primeiro livro, mas nele
e nos seguintes encontrámo-lo nós a procurar-se, isto é, a abandonar
sucessivamente ou a irromper abruptamente, em forma de protesto
explícito, nos seus livros carregados de ciência contra isso mesmo que não
o podia satisfazer. O momento máximo de libertação surge, quatro anos
depois do seu primeiro livro, com A Alegria, a Dor e a Graça, o único que
teve as honras de uma segunda edição pouco tempo depois» (cf. ibidem,
vol. II, 72).

189 Cf. ibidem.
190 Cf. ibidem.
191 Cf. ibidem.

certa «ambivalência», por «o seu pensamento não se decidir
entre o existencial e o essencial da especulação», e por ele
defender que «só será real a filosofia que em si e como seus
momentos de pensamento envolva uma ciência e uma arte
reais» 189, Delfim, já então, faz questão de afirmar que o aspecto
«existencial» tem na obra O Criacionismo «forte expressão no
interesse pela arte, pela política e pela religião» 190, de sorte que
se pode mesmo dizer que «neste livro [O Criacionismo], como em
quase todos os outros, há, no início, uma predominância quase
exclusiva do momento essencial, que vai cedendo até surgir o
predomínio também exclusivo do aspecto existencial do seu
pensamento» 191.

Contudo, não deixa de se impor reconhecer que será sobre-
tudo com a concepção do «criacionismo» e/ou da «razão expe-
rimental», corporizada na parte segunda de O Criacionismo
(Síntese Filosófica) e n’A Razão Experimental (1923), que Delfim
afirma de forma inequivocamente assertiva uma identificação
mais declarada das suas concepções com as de Leonardo, e isto,
mormente no que se refere ao conhecimento, à ontologia e à
«filosofia da existência».

Com efeito, no «Prefácio a Leonardo Coimbra, O Cria-
cionismo (Síntese Filosófica)», Delfim falará do carácter «exis-
tencial» da «Síntese Filosófica» de O Criacionismo, afirmando que
«a Síntese Filosófica é a parte nuclear da obra por nos indicar
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com a máxima clareza o vector antropológico e personalista que
a filosofia europeia posteriormente veio confirmar» 192.

Com efeito, continuando na senda do enaltecimento de
Leonardo pelo seu papel de «precursor» em relação à «filosofia
existencial», Delfim não se limitará a dizer que «também não é
difícil nas páginas deste livro encontrar a valorização da ‘exis-
tência’ como a mais alta expressão e o mais rico conteúdo de
virtualidades criativas à face da Terra» 193, mas ele acrescentará
que «o pensamento cristão existencial tem em Leonardo Coim-
bra um representante que, ao mesmo tempo, é precursor do que
menos expressivamente se vai chamar existencialismo cristão e
em nenhum outro livro, mais nitidamente do que em Síntese
Filosófica, está exposto» 194.

Com efeito, significando atingir com tais palavras o acume
da relação da sua «filosofia existencial» com o «criacionismo»
de Leonardo, Delfim afirmará, por um lado, que «a filosofia
criacionista não é só teoria e crítica do conhecimento, mas exi-
gência de promoção valorativa do concreto, cujo mais alto nível
é a pessoa» 195, e, por outro lado, que «a filosofia criacionista
antecipa deste modo, em Portugal, a temática que se estabelece
crìticamente no trânsito da fenomenologia para o existencia-
lismo» 196.

Ou seja, não obstante a interpretação que afirmara acerca
do «livro primeiro» de O Criacionismo, Delfim não deixa de assu-
mir por fim uma linha de afinidade e/ou de continuidade entre
o pensamento gnoseológico-ontológico e/ou «criacionista» de

192 Cf. idem, Prefácio a Leonardo Coimbra, «O Criacionismo (Síntese
Filosófica)», in ibidem, vol. II, 264-265.

193 Cf. ibidem, 265.
194 Cf. ibidem; cf. também Real, Delfim Santos e a Génese do Existen-

cialismo em Portugal, in Actas do Congresso Internacional «Delfim Santos e a
Escola do Porto», 199-234.

195 Cf. D. Santos, Prefácio a Leonardo Coimbra, «O Criacionismo (Síntese
Filosófica)», in Obras Completas, vol. II, 265.

196 Cf. ibidem, 266.
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Leonardo e o seu próprio pensamento gnoseológico-ontológico
e sobretudo da «filosofia da existência» 197. E, como comprova-
ção deste nosso ponto de chegada, bastará que também se atente
que Delfim, ao comparar as concepções de Leonardo sobre o
Conhecimento e/ou sobre a ontologia e/ou sobre a «filosofia
criacionista» com a filosofia positiva de Comte 198 e com o idea-
lismo metafísico, é inequívoco quanto a dois aspectos: em pri-
meiro lugar, quanto a afirmar que o filósofo de O Criacionismo
e sobretudo de A Razão Experimental 199 logra superar a «sepa-
ração conceptual ilegítima da razão e da experiência» 200, consa-
grando a concepção da existência de uma só «razão», uma «ra-

197 Permitimo-nos anotar que, dado o tipo de leitura que fazemos da
obra e do pensamento de Leonardo, somos de opinião que a interpretação
que Delfim faz do pensamento gnoseológico-ontológico e/ou sobre a
«filosofia criacionista», designadamente a interpretação que nos é pro-
piciada pelos ensaios Prefácio a Leonardo Coimbra, «O Criacionismo (Síntese
Filosófica)», de 1958, e «Leonardo Coimbra e o Sentido da sua Contribuição
Filosófica», de 1959, coincidirá perfeitamente com a que Leonardo real-
mente consagra nos respectivos domínios (nos quais se incluem os con-
ceitos de «intuição sensível», «experiência», «máxima racionalização»,
«noção», «dialéctica», «conhecimento», «razão», «pensamento», «reali-
dade», «criacionismo» [cf. L. Coimbra, O Criacionismo, in Obras Completas
de Leonardo Coimbra (edição crítica), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, vol. I, t. II, 2004, 25; 39; 49; 51; 60; 66; 131; 198; 200; 330; 399; idem,
O Pensamento Criacionista, in ibidem, vol. II, 2005, 193; 285; idem, A Alegria,
a Dor e a Graça, in ibidem, vol. III, 2006, 256; idem, O Problema da Indução,
in ibidem, vol. IV, 2007, 165; 170; idem, O Pensamento Filosófico de Antero
Quental, in ibidem, vol. IV, 422; 544; idem, A Razão Experimental, Porto,
Renascença Portuguesa, 1923].

198 Delfim sustenta que Comte foi o pensador que mais influenciou
Leonardo, porém não o Comte do Cours e de Littré, mas o Comte do
Sistema de Política Positiva e/ou das «intenções sociais, religiosas e meta-
físicas» (cf. D. Santos, Leonardo Coimbra e o Sentido da Sua Contribuição Filo-
sófica, in Obras Completas, vol. II, 289).

199 Cf. idem, Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra, in ibidem, vol. II,
235; idem, Leonardo Coimbra e o Sentido da Sua Contribuição Filosófica, in
ibidem, vol. II, 282; 286-287.

200 Cf. ibidem, 282.
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zão» em que «não há razão pura, não há experiência pura», uma
«razão» que é indissociada e/ou inextricavelmente «razão» e
«experiência»:

Da sua meditação resultou uma nova teoria do
conhecimento que, abandonando tradicionais posições,
provenientes da separação conceptual ilegítima da razão
e da experiência, culminava na descoberta do órgão
fundamental da actividade científica que, segundo ele, era
a «razão experimental», uma razão que não surgia por si
própria e independente do que se chamava experiência,
nem admitia uma experiência divorciada da razão. Não
há razão pura, não há experiência pura. Uma e outra são
conceitos classificatórios de predominâncias, mas não
exprimem com rigor a actividade criativa da ciência. Não
há uma razão a que se junta a experiência, ou uma expe-
riência a que se junta a razão, mas ambas se contêm e
ambas em unidade se manifestam ao longo da his-
tória 201;

em segundo lugar, quanto a conotar com a «razão experimental»
e/ou com o «criacionismo» e/ou com a «filosofia criacionista»
de Leonardo, quer o «homem» e a «pessoa», quer a «política»,
a «arte», a «história» e a «religião», o mesmo é dizer, as noções
e/ou «realidade» sob que o próprio Delfim concebe a «filosofia
da existência» ou ontologia do «sendo» e/ou do «existir» e/ou
da «existência» 202.

201 Cf. ibidem. Delfim manifesta preferir designar por «razão expe-
riencial» a «razão experimental» de Leonardo, opção com que, de resto,
segundo as suas palavras, Leonardo terá concordado. Eis os termos em
que Delfim o declara: «Mais tarde, no decurso de um trabalho didáctico
de que fôramos incumbidos, sugerimos que melhor correspondia ao
pensamento de Leonardo a designação de ‘razão experiencial’. O mestre
não concordou apenas, deu público testemunho do seu acordo e, por esse
motivo, a seguir adoptaremos esta designação que ele, aliás, passou a
usar» (cf. ibidem).

202 Corroborando esta interpretação, M. Real, citando o próprio
Delfim, fala deste modo de Leonardo como «precursor» do «existen-
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cialismo» em Portugal: «Em 1958, Delfim Santos encontrara um precursor
português para o existencialismo na figura do seu professor da Faculdade
de Letras do Porto, Leonardo Coimbra: ‘o pensamento cristão existencial
tem em Leonardo Coimbra um representante que, ao mesmo tempo, é
precursor do que menos expressivamente se vai chamar existencialismo
cristão’, concluindo que a ‘filosofia criacionista antecipa deste modo, em
Portugal, a temática que se estabelece criticamente no trânsito da feno-
menologia para o existencialismo’» (cf. Real, Delfim Santos e a Génese do
Existencialismo em Portugal, in Actas do Congresso Internacional «Delfim Santos
e a Escola do Porto», 199-234).

203 Referindo a este propósito que «Delfim Santos, Garcia Domingues,
Leonardo Coimbra, António José Brandão e Luís Cabral Moncada afir-
mam-se como os introdutores e difusores do existencialismo em Portugal
nas décadas de 1930 e 40», M. Real acrescentará que «os estudos de Delfim
Santos da década de 1940 sobre a ‘filosofia existencial’ revelam ter sido
este autor o protagonista maior da introdução do existencialismo em
Portugal» (cf. ibidem; cf. também Soveral e Paszkiewicz, A Filosofia Peda-
gógica de Delfim Santos, 51-52).

Em conclusão, demonstrando haver superado o questio-
namento de que se fizera eco no ensaio «Aporética Criacionista»,
e, interpretando o «criacionismo» e/ou «razão experimental» de
Leonardo à luz de uma metafísica de pressuposto ideal-realista
e ontognoseológico, Delfim não só conotará o pensamento
«criacionista» e/ou da «razão experiencial» de Leonardo com a
«pessoa», a «moral», a «estética», a «religião» e a «política»,
como demonstrará que existe uma verdadeira afinidade entre tal
carácter «existencial» do pensamento filosófico de Leonardo e
as suas próprias concepções, nomeadamente as que se prendem
com a «filosofia da existência», «filosofia da existência» cuja
concepção, a nível europeu, ele não deixa de conotar com Hei-
degger, mas cuja divulgação em Portugal ele reivindica para si
mesmo 203.
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Bruno e a «filosofia da existência» de Delfim

Porém, como ficou admitido anteriormente, a nível das
referências do pensamento filosófico de Delfim e sobretudo no
tocante à «filosofia da existência», haverá que ter em conta que
o pensamento de Delfim tanto configura remeter-nos para a
filosofia alemã de Hartmann e de Heidegger (sobretudo deste),
como configura remeter-nos, se não mais, para a tradição filo-
sófica nacional, sobretudo para a que se reiniciou com Amorim
Viana e se desenvolveu com Sampaio (Bruno) e com Leonardo
Coimbra.

Por nossa parte, sem que queiramos incorrer na disputa de
sobre qual tenha sido mais determinante na génese e na for-
mulação do pensamento filosófico de Delfim, mormente no
âmbito da «filosofia da existência», se a filosofia alemã, se a
tradição filosófica nacional, ficar-nos-emos por afirmar duas
coisas: por um lado, que a tradição filosófica nacional foi mani-
festamente importante e determinante na concepção filosófica de
Delfim, nomeadamente no âmbito da «filosofia da existência»;
por outro lado, que, no âmbito da tradição filosófica nacional,
terão sido sobretudo Leonardo e Bruno os principais autores ou
filósofos com quem Delfim mais terá estabelecido interlocução
ou diálogo, ainda que com Bruno porventura de maneira domi-
nantemente mediada, ou seja, através de Leonardo.

Porém, quando afirmamos que a interlocução ou diálogo de
Delfim com Bruno se terá dado muito provavelmente de forma
mediada, isto é, através de Leonardo, nós não pretendemos com
tal posição fazer supor que Delfim não conheceu de forma
pessoal e directa a obra e o pensamento filosófico de Bruno. De
modo algum! Do que se trata é que, sabendo nós que Delfim leu
e estudou pessoal e directamente a obra e o pensamento de
Bruno, também consideramos que tal conhecimento, por si
mesmo, não seria susceptível de exercer sobre o pensamento de
Delfim uma especial «influência» filosófica, porquanto, como já
referimos anteriormente, de tal leitura e/ou estudo não teria
resultado para Delfim uma particular consideração pelo «Bruno
filósofo». É isto o que se poderá constatar no texto da confe-
rência pronunciada por Delfim no Porto, em 1958, em home-
nagem promovida a Sampaio (Bruno).
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De facto, então, Delfim não deixará de veicular uma ideia
de certa subestimação pelo valor filosófico de Bruno 204.

É que, conforme o afirma noutros contextos, para Delfim,
o «filósofo» português contemporâneo por excelência é Leo-
nardo, e Bruno não passa de ser o «precursor» deste 205.

Por esta razão, nós somos de opinião que, a ter-se dado,
como admitimos, «influência» filosófica de Bruno sobre Delfim,
ela só pode ter sido indirecta, por via mediada, isto é, através
de Leonardo Coimbra, mediante a «influência» que a «filosofia
criacionista» de Leonardo pode ter recebido da concepção gno-
siológico-metafísica de Bruno, ainda que Bruno nunca use o
termo «criacionismo» 206.

204 Cf. Santos, Sampaio Bruno, in Obras Completas, vol. II, 247-262;
cf. também Rocha, A Recepção de Sampaio (Bruno) por Delfim Santos, in Actas
do Congresso Internacional «Delfim Santos e a Escola do Porto», 199-234.

205 Cf. D. Santos, Actualidade e Valor do Pensamento Filosófico de
Leonardo Coimbra, in Obras Completas, vol. II, 225-238. Delfim nomeia nestes
termos a Bruno como «precursor» de Leonardo: «Não sabe ainda Portugal
o valor do seu mais notável filósofo e não sabe porque a nossa cultura
não ascendeu ainda à verídica compreensão da mais alta forma de
revelação espiritual que pode enobrecer um povo. A filosofia em Portugal,
com honrosa excepção de Sampaio Bruno, seu precursor, era visão
panorâmica a par de um ‘ponto de vista’ colhido em sistema já elaborado»
(cf. ibidem, 229).

206 Obviamente que, ao sustentarmos esta posição, não deixamos de
ter em conta o conhecimento do carácter crítico com que Leonardo
comentou em 1915 (após a morte de Bruno) o idealismo metafísico de
Bruno. Nessa altura, rotulando de «substancialista» e de «platónico» ao
idealismo metafísico de Bruno, Leonardo pôs em causa o idealismo
metafísico, quer porque, no seu entender, a concepção de Bruno sobre a
«idéa» e o «pensamento» faz supor uma perspectiva «cousista», quer
porque a concepção de Bruno sobre a «idéa» e o «pensamento» acusa
ruptura ou descontinuidade com a concepção de «natureza» e de «expe-
riência». Explicitando esta sua análise crítica, Leonardo refere que em
Bruno «o Universo se traduz em ideias» e que Bruno toma como axioma
a «substancialidade do pensamento» (cf. L. Coimbra, Bruno, in A Águia,
Porto, n.o 47, 2.a série, 1915, 180-181).
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207 Anotamos que, embora sucintamente, já na nossa tese de douto-
ramento nos fizemos eco da perspectiva «criacionista» que subjaz à
metafísica gnosiológica e ideal-realista de Sampaio (Bruno). De acordo com
a leitura que já então fizemos do pensamento de Leonardo e de Bruno,
as perspectivas que consubstanciam a «filosofia criacionista» de Leonardo,
quanto ao essencial, já se encontram afirmadas na concepção filosófica de
Bruno, sobretudo n’A Idéa de Deus, seja pelo que se refere ao carácter
«positivo» ou «experimental» da gnosiologia, seja pelo que se refere ao
carácter «racional» ou «gnoseológico» ou «criacionista» da sua ontologia
ou metafísica (cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma
Filosofia da Razão e do Mistério, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2006, vol. I, 240-244).

208 Cf. J. Marinho, Sampaio Bruno, in Obras de José Marinho (edição de
Jorge Croce Rivera), vol. V, Nova Interpretação do Sebastianismo e Outros
Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003, 530. Anota-se que
o «estudo» a que Marinho se refere será a sua obra O Pensamento Filosófico
de Leonardo Coimbra, de 1945, na qual ele, de facto, já se havia referido à
«influência» de Bruno sobre Leonardo, bem como às «afinidades» e «dife-
renças» de pensamento entre os dois filósofos, nos termos que se seguem:
«A crítica de Leonardo Coimbra a Bruno mostra, por um lado, as afini-
dades de pensamento; revela, por outro lado, as diferenças. A defesa da

Aliás, esta nossa interpretação nem sequer tem que revestir
um carácter grandemente inesperado, porquanto, antes de
nós 207, já os próprios J. Marinho e Delfim Santos falaram expli-
citamente da «influência» que Bruno terá exercido sobre Leo-
nardo.

J. Marinho, entre 1945 e 1950, já falou nestes termos do
contributo que Leonardo ficou a dever à «compreensão de
Bruno»: «Já no mesmo estudo sobre o pensador d’O Criacionismo
mostrámos o que lhe ficou devendo a compreensão de Bruno.
As conexões entre o pensamento de um e de outro foram por
nós aí atenta e repetidamente consideradas. Não insistiremos no
já posto, a não ser na devida medida que o presente ensaio
requer. É adequado ao intento da colectânea acentuar que a rela-
ção Leonardo Coimbra-Bruno assume, com a relação Bruno-
-Amorim Viana, importância capital no desenvolvimento do pen-
samento do nosso século e no trânsito para o presente.» 208
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metafísica contra as pretensões do cientismo e do positivismo são temas
comuns a um e outro. O pensador que estamos estudando deve aqui
muito, sem dúvida, como ele mesmo reconhece no artigo citado, ao seu
precursor imediato. O mesmo se pode dizer quanto à crítica da filosofia
evolucionista, notando que, neste caso, interferem, com o seu influxo,
outras influências. Quanto aos limites do pensamento de Bruno, apa-
recem na teoria do conhecimento e na ideia de Deus» (cf. idem, O Pen-
samento Filosófico de Leonardo Coimbra, Porto, Livraria Figueirinhas, 1945,
55-56).

209 Cf. D. Santos, Sampaio Bruno, in Obras Completas, vol. II, 261-262.
210 De acordo com a posição que defendemos no I Congresso Inter-

nacional Luso-Galaico-Brasileiro sobre «O Pensamento Luso-Galaico-Bra-
sileiro entre 1850 e 2000», organizado pela Universidade Católica Portu-
guesa — Centro Regional do Porto, de 9 a 12 de Outubro de 2007, nós
consideramos que Sampaio (Bruno), atenta a natureza, a originalidade e
a importância da obra e do pensamento filosófico que produziu, não só
terá jus a ser considerado «o filósofo português» por antonomásia, como

Por sua vez, em 1958, Delfim Santos falará de tal «influên-
cia» nestes termos: «Eis-nos chegados ao fim da nossa aventura.
Bruno, o portuense ilustre, foi revivido em simpatia e admiração
por outro portuense que desde já longa data o conhece. Dele
poderíamos muitos de nós dizer o que ele disse de Amorim
Viana: ‘Quanto nos impressionava a todos os moços mental-
mente ambiciosos, a todos os intelectuais do Porto, essa figura
romanesca de filósofo solitário!’ Não o conhecemos pessoal-
mente, mas ainda sentimos a próxima ressonância da sua in-
fluência em Teixeira Rego e Leonardo Coimbra.» 209

Bom, mas, a ser assim, ainda que de forma sucinta, impor-
-se-á que se proceda à explicitação dos termos sob que o pensa-
mento gnoseológico e metafísico de Bruno pode ter constituído
matriz, quer da «filosofia criacionista» de Leonardo, quer da
«filosofia da existência» de Delfim.

E, fazendo-o, nós constatamos antes de mais que Bruno,
fazendo-se eco duma concepção gnóstica do Conhecimento, terá
sido entre nós (e porventura a nível de estrangeiro) 210, quem
primeiro logrou conceber a «positividade» ontológica de todo o
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terá jus a ser considerado um filósofo com dimensão e estatura europeia
[cf. Rocha, Nos 150 Anos de Nascimento: Sampaio (Bruno), «o Filósofo
Português»?, in Actas do I Congresso Internacional Luso-Galaico-Brasileiro (no
prelo)].

211 Cf. Bruno, O Brazil Mental, Porto, Livraria Chardron, 1898, 246.

Conhecimento (científico, metafísico, teológico), superando e re-
solvendo em consequência a «apparente contradicção notavel»
da «lei dos tres estados» 211.

É que, concebendo a positividade indutiva, a especulação
metafísica e a «emanação revelada» em termos de «simulta-
neidade» (ainda que com primacialidade do Conhecimento
«revelado»), e não de «successibilidade», e consequentemente o
Conhecimento como um conteúdo ou entidade que, a um só
tempo e sempre, é ontologicamente positivo, metafísico e reli-
gioso-«revelado», Bruno não só logra afirmar que o Conheci-
mento e/ou a gnoseologia é ontologicamente positivo e meta-
físico, como logra afirmar que a metafísica é ontologicamente
gnoseológico-positiva, de sorte que, por força de uma tal con-
cepção, à luz da qual a gnoseologia é ontometafísica, e a onto-
metafísica é gnoseologia, tanto se lhe torna possível recapitular
o ser (realidade) em «pensamento» («idéa», «razão»), como se
lhe torna possível afirmar que o «pensamento» («idéa», «razão»)
é por excelência «innovador» e/ou «criacionista».

Deste modo, a nosso ver, não será senão uma tal concepção
da gnoseologia e da metafísica que Bruno tem presente e con-
sagra, quer quando, afirmando que as «inducções» são «gene-
ralisações da experiencia», concebe que «o incremento cognitivo
provém da inducção» e que a «observação» e a «inducção»
constituem a «única força do descobrimento» («innovação»),

Não há «excepções» felizes; a inducção procede da
observação, mas por um caminho mysterioso, cujo
encontro é peculiar do genio. Depois, a simples logica
(mathematica, physica, philosophica) liga a tradição com
a innovação e, deduzindo-o do passado, explica o pre-
sente. Explica tudo menos a inducção mesma. Esta, é a
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única força do descobrimento. Porque ao que se chama
«inducção» deveriamos chamar «revelação». Só ella nos
dá mais do que o já possuido [...]. O incremento cognitivo
provém da inducção, que attenta no desattendido, appro-
xima o divergente, infere do particular para o geral.
Todos os principios racionaes, todas as verdades adqui-
ridas, todos os postulados corroborados, todos os theo-
remas demonstrandos são, originariamente, inducções,
isto é são generalisações da experiencia, entendida como
fecundada pela emanação revelada 212,

quer quando, afirmando que «a materia se resolve em força» e
que a «natureza» «se revela por sciencia», concebe que «a natu-
reza é idéa», que «a natureza é razão», que a «natureza» é «pen-
samento», e isto, porque «a natureza declara-se em sciencia»,
porque «sciencia é pensamento»,

E, comtudo, bem cumpre vêr, a natureza é razão.
A natureza é idéa, naturans e naturata, em sêr e em vir-
-a-sêr, em realidade e em possibilidade. Porquê? Porque
se revela por sciencia; e sciencia é pensamento. A natu-
reza declara-se em sciencia, porque a materia se resolve
em força 213,

quer quando, depois de afirmar que a «natureza» «se revela por
sciencia» e que «sciencia é pensamento», concebe que «a sciencia
depura-se dos elementos concretos, racionalisando-os inin-
terrupta e successivamente» e que «é d’est’arte que o pheno-
meno dá formula» e/ou «logica», «logica» que por fim «se reco-
nhece como psychologia systematisada»,

A sciencia depura-se dos elementos concretos, racio-
nalisando-os ininterrupta e successivamente. É d’est’arte
que o phenomeno dá formula. A physica passa a ser a

212 Cf. idem, A Idéa de Deus, 366-367.
213 Cf. ibidem, 377.
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physica mathematica. A equação algebrica é plagiada
pela equação chimica. Tanto quanto se contem nos limites
do possivel, tudo se resolve em mathematica; mas a ma-
thematica, a seu turno, decompõe-se em logica e a logica,
de recochete, formalisa-se, consoante nos logicos inglezes
modernos, em algebra; porém, no fim, a logica reconhece-
se como psychologia systematisada [...]. A psychologia
alumia-a, emanativamente, a revelação 214,

quer quando, finalmente, concebendo o «effeito da idealidade
sobre a realidade, da transcendencia sobre a immanencia, do
subjectivo sobre o objectivo», afirma que o «ideal» de modo
algum pode ser «negado» ou «diminuido», até porque o «ideal»
tem primado sobre o «real»:

N’este sentido, o effeito da idealidade sobre a rea-
lidade, da transcendencia sobre a immanencia, do
subjectivo sobre o objectivo, não só é primacial como não
póde ser nem sequer diminuido, quanto mais, contes-
tadamente, negado. 215

Ou seja, sem prescindir da «natureza» («positividade») e da
«sciencia», e sem deixar de identificar a essência da «realidade»
com o «pensamento» ou «razão» ou «idéa», Bruno tanto concebe
que a «positividade» ou «natureza», através dum processo
gradual e sucessivo de «depuração» ou «desmaterialização», de
que é objecto por parte da «sciencia», se torna em «pensamento»
(«idéa», «razão»), como concebe que é no «pensamento» («idéa»,
«razão») que radica o fundamento e a génese da «realidade»,
consista esta no «sujeito», ou consista na «natureza» ou «Uni-
verso».

Numa palavra, para Bruno, não só se dá que o Conheci-
mento e/ou a «realidade» e/ou o «ser» são por excelência do
âmbito da «idealidade» e/ou de uma essência ontognoseoló-

214 Cf. ibidem, 378.
215 Cf. idem, O Brazil Mental, XVI.
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gico-ideal, uma vez que o «pensamento» («idéa», «razão»,
«espirito») é que constitui o fundamento, o princípio e a ex-
pressão plena do Conhecimento e/ou da «realidade» e/ou do
«ser», como se dá que o Conhecimento e/ou a «realidade»
e/ou o «ser» são por excelência do âmbito da «positividade»
e/ou de uma essência ontopositiva, uma vez que sem a
imbricação do Conhecimento na «natureza» («positividade»,
«experiência») nem sequer (para que se possa dizer tal, segundo
Bruno) pode haver Conhecimento, de si mesmo «innovador» ou
«criacionista».

Bom, mas, a ser assim, então, a concepção de Bruno acerca
do Conhecimento e/ou do «ser» e/ou da «realidade» não só nos
remete para um sistema filosófico-metafísico de pressuposto
ontologicamente «positivo» ou «experimental», como nos remete
para um sistema filosófico-metafísico de pressuposto gnoseo-
lógico-ontológico-ideal, em que o Conhecimento, ontologica-
mente inscrito na «natureza», pela «sciencia», pela «razão» e/
ou pelo «pensamento» e/ou pela «idéa», se constitui «criacionis-
ticamente» em fundamento, génese e expressão da «realidade»
e/ou do «ser».

E, porque assim é, não só nos será possível percepcionar
uma manifesta afinidade da concepção do «pensamento» e/ou
da «razão» e/ou da «idéa» em Bruno com a concepção do «pen-
samento» na «filosofia criacionista» de Leonardo, como nos será
possível percepcionar, através da influência inequívoca que
Leonardo terá exercido sobre Delfim a nível da «filosofia cria-
cionista» e/ou da «filosofia da existência», pelo menos uma
influência indirecta da concepção do «pensamento» e/ou da «ra-
zão» e/ou da «idéa» de Bruno sobre a «filosofia da existência»
de Delfim.

Contudo, também pensamos que, apesar de se poder con-
siderar que a concepção gnoseológico-metafísica de Bruno
subsume um carácter inequivocamente «criacionista», nem por
isso se poderá deixar de reconhecer que há uma certa especi-
ficidade ou diferença entre Bruno e Leonardo quanto ao teor
«criacionista» da concepção que cada um consagra.

É que, enquanto Leonardo conta com o carácter «dialéctico»
do «pensamento» para que este, pela interacção com a «expe-
riência», se constitua num processo «criacionista», ascensional
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216 Cf. idem, A Idéa de Deus, 378.

e plenificante, Bruno, para além de não usar o termo «criacio-
nismo», faz radicar os fundamentos do teor «innovador» ou
«criacionista» do «pensamento» e/ou «razão» e/ou «idéa»
essencialmente na «fecundação» e/ou na «luz» da «emanação
revelada» 216.





SECÇÃO TERCEIRA

SAMPAIO (BRUNO) OU A AFIRMAÇÃO
DO UNIVERSALISMO SITUADO
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CAPÍTULO I

O «ENCOBERTO» DE BRUNO
E O «QUINTO IMPÉRIO»

DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA:
DOIS MESSIANISMOS EM CONFRONTO *

A dimensão messiânica caracteriza e atravessa em termos
profundos e peculiares o pensamento de Sampaio (Bruno). De
resto, para além de nos proporcionar uma visão própria e ori-
ginal neste domínio — a de um messianismo colectivo, mítico,
espiritual e humanitário —, o filósofo portuense chega à formu-
lação do seu pensamento mediante um processo de análise
desconstrutiva das principais formas do messianismo português
e da origem da própria ideia messiânica.

E, não obstante Sampaio (Bruno) conceder uma grande
relevância ao messianismo do Quinto Império do Padre António
Vieira, será no entanto o milagre de Ourique que há-de aparecer
referenciado no seu pensamento como problemática dominante
e de fundo, e isto, porque assume o milagre de Ourique como
primordial instrumento da criação, do desenvolvimento e da
legitimação teológico-religiosa do messianismo português.

* Este texto, com o título «O Quinto Império do Padre António Vieira
em Sampaio (Bruno)», corresponde em boa medida ao que foi publicado
in Actas do Congresso Internacional no Terceiro Centenário da Morte do Padre
António Vieira, Braga, 1999, vol. III, 1817-1844.
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Mas, para além disso, o seu percurso de interrogação e de
pesquisa inclui também o problema da origem da ideia mes-
siânica e dos contornos históricos de que ela se revestiu ao longo
dos tempos, vindo o autor nessa sequência a concluir que a
crença de que Deus havia de enviar um messias a realizar uma
«palingenesia geral» ou um «refrescamento universal» 1 repre-
sentava um património perene da humanidade, conhecida pelo
menos já entre os caldeus e os persas, e num período ainda
anterior ao judaísmo.

Porém, ao mesmo tempo, Bruno constatara que dessa
mesma conclusão também fazia parte que esse messias não
tinha que ser, nem um messias-judeu, nem um messias-indi-
víduo, nem mesmo um messias colectivo (um povo, uma nação),
mas sim um «personagem mítico» consubstanciado num «mes-
sianismo imaterial e impessoal».

Assim sendo, constatar-se-á que o pensamento messiânico
de Sampaio (Bruno) dedica uma particular atenção à investi-
gação da génese do messianismo em geral e do português em
particular, e especialmente no que respeitava aos fundamentos
e às razões que haviam conduzido à crença de que devia ser
Portugal, e não já Israel, a desempenhar a vocação de Povo
eleito de Deus.

O milagre de Ourique e o messianismo português

Baseando-se por sistema em documentos históricos, em
ordem à caracterização da antiga crença nacional que decorre do
milagre de Ourique — elemento por excelência fundante do
messianismo português e do Quinto Império —, Sampaio (Bruno)
transcreve então um texto de um folheto de 1809, denominado
«Exame, e juízo crítico sobre o papel, intitulado Anti-Sebas-
tianismo, anunciado na Gazeta de Lisboa de 28 de Setembro do

1 Bruno, O Encoberto, 166.
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presente ano», em que o «redactor do opúsculo efémero», «sob
a auctoridade de patriotica falsificação» 2, afirma com segurança
categórica que Jesus Cristo, ao aparecer a D. Afonso Henriques
em Ourique, lhe teria prometido que Deus havia de tomar
Portugal debaixo da sua particular protecção, «providenciando-o
com huma predilecção semelhante áquella, com que noutros
tempos providenciara a Monarchia Hebrea». Citando-o, refere
Sampaio (Bruno):

Eu supponho que nenhum homem de bom senso, e
de boa-fé deixará de estar convenciado da prodigiosa
aparição de Jesus Christo a El-Rei D. Affonso Henriques
nos Campos de Ourique, e das grandes promessas, que
lhe forão feitas. Este milagroso acontecimento está tão
legitimamente provado por tantos, e tão authenticos
documentos, descobertos, e reproduzidos por homens tão
insignes, e muito principalmente nos nossos dias pelo
Author da Thebaida Portugueza, e pelo celebre António
Pereira de Figueiredo, que se não póde esperar que
homem algum nas circunstancias acima ditas se atreva ao
ter falso, ou duvidoso. Desde aquella memoravel época
se começou a crer piamente neste Reino, que Deus, em
consequencia das promessas feitas áquelle virtuoso Rei,
havia tomado a Portugal debaixo da sua particular pro-
tecção, providenciando-o com huma predilecção seme-
lhante aquella, com que noutros tempos providenciara a
Monarchia Hebrea, antes que pelos seus crimes, e ingra-
tidões se fizesse indigna de seus divinos beneficios. 3

Corroborando e validando essa mesma crença, Bruno alude
ainda a Pedro de Sousa Pereira que «como os demais nossos
antigos [...] em seu Mayor triunpho da Monarchia lusitana se firma
nas transcendentes palavras típicas do juramento de Ourique e

2 Cf. ibidem, 284.
3 Cf. ibidem, 285.
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assinala para Portugal a ‘semelhança cõ o povo de Israel, de que
se transferio o dominio’»:

Pois que «o reyno de Portugal é de eleição divina e
succedeo a Israel, que o perdeo por seus peccados, e se
deu às gentes que fizeram fructo n’elle de estender o
nome de Deus até o lappão, que he o outro polo, cõfir-
mãdo nossa santa fé com suas vidas, a pezar de tãtos
encontros dos infiéis, e riscos do grãde Oceano.» 4

Independentemente de estes textos não esgotarem em Sam-
paio (Bruno) a referenciação que ele faz à tradição de Ourique
como um elemento dominante na história e na cultura portu-
guesa, eles não deixam no entanto de configurar e de nos vei-
cular a afirmação da existência dessa crença como algo de muito
antigo, veiculada sob uma forma aparentemente intencionada e
erudita, de forma a desempenhar o papel de uma fundamentada
e convincente legitimação teológico-religiosa da eleição de Por-
tugal para novo Povo de Deus.

Com efeito, segundo o vaticínio de Ourique, porque Israel
se havia tornado indigno dos divinos benefícios, Portugal
— «que se deu às gentes que fizeram fructo n’elle de estender
o nome de Deus até o lappão» —, suceder-lhe-ia como reino
eleito de Deus, realizando uma monarquia universal, em que o
rei de Portugal seria o Imperador do mundo.

Assim sendo, e a ter-se em conta o pensamento teológico
do Padre António Vieira acerca do Quinto Império, a sua instau-
ração final, sumariamente, corresponderia ao atingimento do
último estádio de perfeição da Igreja, pois o Quinto Império,
como verdadeiro Reino ou Império de Cristo, traduziria a
plenitude do crescimento histórico-ontológico da humanidade
em Deus e para Deus e, consequentemente, a coincidência da
cidade de Deus e da cidade dos homens.

Representando a consumação do convívio mediado e his-
tórico de Portugal e da Igreja para a realização terrena do Reino

4 Cf. ibidem, 167.
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de Deus, o Quinto Império não constituía entretanto um Império
meramente humano, mas sim uma monarquia universal em que
Deus concedia ao mundo uma «cabeça universal» — dotada de
um poder unificador, ordenador e moderador —, em ordem à
manutenção das soberanias nacionais sob a soberania suprema
de um único poder imperial.

Neste reino teofânico, de união e de perfeita concórdia
entre os poderes temporal e espiritual, sob o império de Cristo
— cabeça invisível do Quinto Império —, dar-se-ia a verdadeira
união do Sacerdócio e do Império, do Papa e do Imperador,
sucedendo no entanto que nesse reino Cristo não reinaria
directamente sobre o mundo regenerado, mas exerceria a sua
soberania através dos seus dois representantes, o Papa e o rei
de Portugal: o Papa como vigário de Cristo no domínio do espi-
ritual, e o Rei como vigário de Cristo no domínio do temporal.
Monarca deste reino universal, o rei de Portugal seria o único
Imperador do mundo, Lisboa seria o centro deste Império de
Cristo sobre a terra e doravante também todos os monarcas
particulares haviam de subordinar-se ao rei português como a
um Imperador universal 5.

Perante este messianismo teofânico, profético-milenarista,
histórico e nacionalista, a concretizar-se no quadro de uma
realização plena do Reino de Deus e da Igreja na história e num
Povo (Portugal), Sampaio (Bruno) não podia deixar de se sentir
interpelado, pois a concepção de um tal messianismo colidia
frontalmente com o seu pensamento filosófico, designadamente
por causa das suas implicações com a «resolução» do Mal.

De resto, não será apenas o messianismo do Quinto Império
que o interpelará, mas também, como se verá, o messianismo
em geral e o português em particular.

5 Cf. J. Delumeau, Mille Ans de Bonheur — Une Histoire du Paradis,
Paris, Fayard, 1995, 216-217; P. Borges, A Planificação da História em Padre
António Vieira — Estudo sobre a Ideia de Quinto Império na Defesa perante o
Tribunal do Santo Ofício, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995,
59; 66; 158; 160-166; 264.
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E a razão é simples. É que, para Sampaio (Bruno), para
além da dimensão emanativo-revelada, o Homem e a História
têm de constituir dimensões inalienáveis e totalizantes de uma
concepção messiânica, já que a eliminação do Mal e a evolução
da Natureza, a par da libertação de si mesmo — libertando os
seus irmãos de espécie —, representam o fim único e supremo
do Homem num quadro de libertação universal 6.

A tal ponto a eliminação do mal aparece a Bruno como
uma realidade constitutiva do processo histórico e da missão do
Homem no mundo que, se, por um lado, ele não considera
concebível uma mundividência sem messianismo, por outro,
também não considera possível um messianismo em que o
Homem, suposta sempre indispensavelmente a mediação do
processo emanativo-divino, não seja o sujeito e o agente prin-
cipal da libertação e da consumação final do cosmos e da
humanidade.

Nesta medida, o Quinto Império, por razões históricas e por
razões filosófico-religiosas, não pode deixar de representar para
Sampaio (Bruno) um profundo questionamento e muito prova-
velmente uma despudorada provocação.

Por conseguinte, no âmbito da coerência global a assegurar
ao seu pensamento, sobretudo por causa da perspectiva «reso-
lutiva» do Mal, a concepção messiânica revestia-se para ele de
especiais implicações. Por isso, a análise desconstrutiva do
messianismo português ter-lhe-á aparecido, sob o ponto de vista
filosófico-religioso, com o carácter de uma verdadeira impera-
tividade, esforço esse de que virá a concluir que se, por um lado,
os pretensos fundamentos e prática do messianismo português
se confundem com um intencionado e deliberado processo de
manipulação da consciência nacional 7, por outro, também se

6 Cf. Bruno, A Idéa de Deus, 467-471.
7 Sampaio (Bruno) sustenta como tese central do seu pensamento que

o Sebastianismo, a Inquisição e o Jesuitismo são três fenómenos que, a
nível profundo, se interligam e complementam, de tal forma que a
Inquisição não teria sido possível em Portugal sem uma cultura nacional
baseada no Sebastianismo e no Jesuitismo. Nesta medida, ele considera
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impunha constatar a profunda relação da perspectiva messiânica
nacional com uma outra concepção messiânica, joaquímico-
-paracletista, anti-institucional, espiritual e judaica, que, na sua
interpretação, sempre teria estado subjacente à visão messiânica
portuguesa.

O sebastianismo português e o mito do Encoberto

No entanto, independentemente de ter associado no diag-
nóstico fenomenológico do messianismo o Sebastianismo, a
Inquisição e o Jesuitismo, Sampaio (Bruno) assume uma posição
inequivocamente messiânica, pois, recusando frontalmente a
tese de Oliveira Martins acerca da concepção do Sebastianismo
(segundo Bruno, «confundiu Oliveira Martins o sebastianismo
com a credulidade nos falsos D. Sebastião aparecidos») 8 como
constitutivo da idiossincrasia do povo português e como verda-
deira «religião portuguesa», denuncia que Oliveira Martins não
tivesse distinguido entre sebastianismo e messianismo, afir-
mando nesse sentido:

Vê-se, pois, que Oliveira Martins na sua fantástica
teoria histórica, confundiu dois factores diferenciados

que o messianismo português, designadamente na sua forma sebástica,
sempre constituiu em Portugal um instrumento de manipulação do povo
em ordem à implementação ou manutenção de desígnios nacionais
determinados [cf. idem, O Encoberto, 257-258; J. Seabra, A Inquisição e o
Sebastianismo na Visão de Sampaio Bruno, in Nova Renascença, Porto (Inverno
1988), 10; António Sérgio, A Interpretação não Romântica do Sebastianismo,
in António Sérgio, Obras Completas, vol. 1, Ensaios, 3.a ed., Lisboa, Livraria
Sá da Costa, 1980, 247-251].

8 Cf. Bruno, O Encoberto, XV; também J. Oliveira Martins, História de
Portugal, liv. V, cap. IV, in J. Oliveira Martins, Temas e Questões — Antologia
de Textos (prefácio, organização e notas de Guilherme de Oliveira Martins,
com a colaboração de Maria Manuela d’Oliveira Martins), Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981, 206-209.
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diversificadamente: o do sebastianismo e o do messia-
nismo de Portugal; o primeiro considerado irrisório e
pertença de maniáticos; o segundo reputado intangível,
como inviolável timbre da dignidade colectiva. Um, além
da adaptação de profecias estranhas, derivava das trovas
de Bandarra; o outro fundamentava-se, além da tradição
nacional anónima, no juramento de D. Afonso Hen-
riques. 9

9 Cf. Bruno, O Encoberto, 286-287; XV-XVII; também: Seabra, A Inqui-
sição e o Sebastianismo, in Nova Renascença, 9-10; A. Morujão, O Itinerário
Filosófico de Sampaio Bruno, in Revista Portuguesa de Filosofia (Julho-
-Dezembro de 1987), 240; M. Gama, O Pensamento de Sampaio Bruno —
Contribuição para a História da Filosofia em Portugal, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1994, 138-139. Confundindo sebastianismo e
messianismo, e identificando o sebastianismo com a idiossincrasia
nacional, Oliveira Martins afirma: «Desde que [o povo] se lançara nos
braços desta esperança mística, desde que o messianismo, sintoma supe-
rior da caquexia nacional, levava o povo a confiar indiscutivelmente num
milagre próximo [...]. A alma lusitana, ingénua na sua candidez — tom-
bado agora por terra o edifício imperial, desconjuntado e condenado o
sistema de ideias patrióticas que desde o século XVI tinham dado a vida à
nação — rebentava em soluços, buscando no seio da natureza, onde se
acolhia, uma salvação que não podia esperar mais das ideias, dos sistemas,
dos heróis, nem dos reis em quem tinha confiado por dois séculos. A obra
temerária dos homens caía por terra; e o povo, abandonado e perdido,
abraçava-se à natureza, fazendo do lendário D. Sebastião um génio, um
espírito — e da sua história um mito. O sebastianismo era, pois, uma
explosão da simples desesperança, uma manifestação do génio natural
íntimo da raça, e uma abdicação da história. Portugal renegava, por um
mito, a realidade; morria para a história, desfeito num sonho; envolvia-
-se, para entrar no sepulcro, na mortalha de uma esperança messiânica»
(Oliveira Martins, História de Portugal, liv. V, cap. IV, in Oliveira Martins,
Temas e Questões — Antologia de Textos, 206-207; 211; E. Lourenço, O La-
birinto da Saudade — Psicanálise Mítica do Destino Português, Lisboa, Publi-
cações Dom Quixote, 1978, 21; idem, Nós e a Europa ou As Duas Razões,
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, 10-11; António Sérgio,
A Interpretação não Romântica do Sebastianismo, in Obras Completas, vol. 1,
250; B. Sousa Santos, Onze Teses por Ocasião de mais uma Descoberta de
Portugal, in Via Latina, Coimbra, Maio de 1991, 63).
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Afirmando a realidade e a indispensabilidade de uma
concepção messiânica da história, Sampaio (Bruno) sustenta que,
se de facto o Sebastianismo deve ser «considerado irrisório e
pertença de maniáticos» — por sempre ter sido uma «aberrante
maluquice, peculiar de escassa data de alienados pacíficos, como
tais julgados pelos seus contemporâneos e por seus conterrâneos
como tais tidos» 10 —, de igual modo o messianismo deve ser
«reputado intangível, como inviolável timbre da dignidade
colectiva» 11.

Segundo o autor, o messianismo português encontra-se
consubstanciado essencialmente no mito do Encoberto, tendo sido
muito provavelmente as trovas do sapateiro de Trancoso, Gon-
çalo Anes Bandarra, compostas entre 1530 e 1546, que cons-
tituíram o seu mais determinante factor de divulgação e de
desenvolvimento 12.

No entanto, e não obstante as trovas do Bandarra repre-
sentarem o instrumento da sua aparente fundamentação e da
sua primordial divulgação em Portugal, segundo Sampaio
(Bruno), as raízes do messianismo português e do Encoberto,
incluído o bandarrismo, devem ser sediadas no milagre de
Ourique e no profetismo judaico 13.

10 Cf. Bruno, O Encoberto, 257.
11 Cf. ibidem, 257-287; 169-170; Seabra, A Inquisição e o Sebastianismo,

in Nova Renascença, 10; Morujão, O Itinerário Filosófico de Sampaio Bruno,
in Revista Portuguesa de Filosofia, 240; Gama, O Pensamento de Sampaio
Bruno, 138-139; António Sérgio, A Interpretação não Romântica do Sebas-
tianismo, in Obras Completas, vol. 1, 244-245; A. Quadros, Portugal, Razão e
Mistério, 2.a ed., Lisboa, Guimarães Editores, 1988, vol. 1, 61.

12 Segundo as trovas do Bandarra, haveria de dar-se a aparição pró-
xima de um salvador desconhecido, a que ele chamava o Encoberto, e que
correspondia a um rei que havia de vir proximamente como o «ungido
do Senhor», para fazer reinar a justiça no mundo, como um soberano a
quem os outros reis haviam de obedecer e através de quem o amor haveria
de reinar por toda a parte (cf. Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 208).

13 Cf. Bruno, O Encoberto, 286-287. Vindo a explicitar-se posterior-
mente a relação do messianismo português com o profetismo gnóstico-
-judaico, diga-se que, quanto à sua relação com o milagre de Ourique,
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Mas, mais do que isso, Bruno faz-nos induzir uma origem
não portuguesa do Encoberto e do messianismo tradicio-
nalmente divulgado em Portugal.

Assim, dando particular realce à existência de uma crença
messiânica idêntica noutros países, sobretudo europeus (de-
signadamente na Alemanha com Frederico Barba-Roxa, na
França com Carlos Magno, no País de Gales com o rei Artur, e
muito particularmente na Espanha/Valência com o mito do
Encubierto e com a «guerra das germanias»), Sampaio (Bruno)
insinua a dependência do nosso messianismo e do nosso mito
do Encoberto do desses povos, especialmente do mito do
Encubierto de Valência 14.

Para além disso, e independentemente de ter surgido entre
nós no contexto da sua existência alargada noutros países,
particularmente em Espanha/Valência, segundo Bruno, o mito
do Encoberto também terá encontrado na efervescência
messiânico-judaica dos cristãos-novos, que, por esse tempo,
existiam entre nós em número elevado, um factor de especial
influência e incremento, sendo de registar a este propósito a
importante acção desenvolvida por David Rubeni e por Salomão
Molco, os quais, graças à notoriedade que adquiriram no
anúncio da vinda próxima do Messias, e para fugirem à per-
seguição da Inquisição, tiveram de abandonar Portugal, imi-
grando para Itália, onde continuaram a mesma acção, especial-
mente junto da Santa Sé e do Papa 15.

Porém, será a morte de todos os filhos de D. João III em
1554 que constituirá o pretexto para um novo incremento do
messianismo português 16.

Sampaio (Bruno), no contexto da concepção messiânica de Oliveira
Martins, se lhe refere nestes termos: «o outro [o messianismo] fun-
damentava-se, além da tradição nacional anónima, no juramento de
D. Afonso Henriques» (cf. ibidem, 287).

14 Cf. ibidem, 137-167; 184-200; Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 208-
-210; António Sérgio, A Interpretação não Romântica do Sebastianismo, in
Obras Completas, vol. 1, 241-251.

15 Cf. Bruno, O Encoberto, 352-371; Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 209.
16 Cf. Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 210.
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Em consequência deste facto, todas as esperanças portu-
guesas se voltaram para um seu neto, especialmente aguardado
e que nasceu nesse mesmo ano. Esse Rei tão esperado será mes-
mo cognominado como o Desejado e desde logo foi visto como
o Rei que Bandarra anunciara no Encoberto: ele havia de fazer
milagres e havia de reinar até aos confins do mundo, designada-
mente sobre a «infiel terra africana», transformando-se tal clima
messiânico num sebastianismo do Desejado, em que o Encoberto
passou a ser D. Sebastião. E, falando de D. Sebastião como o Enco-
berto e o Desejado, Sampaio (Bruno) refere lapidarmente que,
«atingindo a maturidade, D. Sebastião era o nosso rei represen-
tativo, o qual, predestinado, iria realizar o sonho colectivo» 17.

No entanto, não tardou que a desilusão fosse total. O jovem
rei D. Sebastião, com 24 anos apenas, desapareceu a 4 de Agosto
de 1578 na batalha de Alcácer Quibir, em Marrocos.

Tal tragédia levará Sampaio (Bruno) a dizer que em D. Se-
bastião «somente, nascera um degenerado!», já que ele «com-
prometteu tudo e a todos perdeu, levando Portugal á carnificina
ingloria de Alcacer-Khebir», acrescentando Bruno a tal propósito
que «ahi cahe, emfim, Portugal» e que por esse facto «a absorp-
ção por Castella, mercê da fraqueza lusitana, torna-se inevi-
tavel» 18.

Mas, caído Portugal com «universal estrondo» nos «adustos
plainos de Alcacer-Khebir», a grande questão que se põe é então
a da possibilidade do cumprimento das profecias de Ourique,
ou seja, se será ainda possível que Portugal, como Cristo e os
povos, ressuscite para cumprir a sua missão 19.

Perante este Portugal «amortalhado e morto», Sampaio
(Bruno) observa com pertinência que «no seu amargurado
despreso, se sentiram abandonados do favor divino os naturais
deste reino, até que consultando o remédio com os oráculos
divinos, o acharam nas esperanças de suas melhoras, que lhes
foram dadas por Cristo Crucificado, no Campo de Ourique, ao

17 Cf. Bruno, O Encoberto, 130; Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 210.
18 Cf. Bruno, O Encoberto, 131.
19 Cf. ibidem, 167.
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seu primeiro rei, D. Afonso Henriques, prometendo-lhe largo
Império depois da atenuação da progénie Real e extenuação das
grandezas do Reino» 20.

Então, continua Bruno, «fundados os portugueses nos
documentos de tais maravilhas autenticantes, aguardavam a
consumação e cumprimento de seus vaticínios, aplicando-os [...]
a ser vivo o rei D. Sebastião e opinando, pois, que esse havia de
ser o Restaurador das suas misérias» 21.

 De facto, esta fé messiânica e sebástica sobreviveu e
desenvolveu-se com o especial contributo do mito do Encoberto,
que encontrou em D. João de Castro o seu maior defensor e
promotor.

Leitor fervoroso das trovas de Bandarra, D. João de Castro
descobriu nelas que o rei encoberto anunciado pelo sapateiro de
Trancoso não podia ser senão D. Sebastião, vindo a contribuir
decisivamente com a sua actuação para que o sebastianismo se
transformasse numa religião em que as trovas do Bandarra eram
praticamente o Evangelho do povo.

Explicitando este contexto messiânico, o autor não deixa de
anotar que a verdadeira expectação do rei D. Sebastião tivera
origem sobretudo na «lamentável tragédia representada nos
campos africanos, em que pereceu o melhor, o mais, nobre e
luzido do florentíssimo reino de Portugal». E, seguindo D. João
de Castro, refere que «aos illusos lusos como que pertença sua
se lhes figurou a descoberta e encoberta medievica ilha de San
Borondon [ou Santa Cruz, vulgarmente denominada a Ilha
Encoberta], em cujo mystico esconderijo se albergara emfim o
seu repezo rei D. Sebastião» 22, pois, acrescenta o autor, o ver-
dadeiro Encoberto «a nossas terras lusitanas pertencia» 23.

20 Cf. ibidem, 203.
21 Cf. ibidem.
22 Cf. ibidem, 148.
23 Cf. ibidem, 200. A ironia desta observação do autor deve ser rele-

vada de forma especial, sobretudo se se tiver em conta a profundidade
e a extensão do fenómeno messiânico do Encoberto em Espanha/Valên-
cia, messianismo que, segundo Bruno, Bandarra terá conhecido e seguido
(cf. ibidem, 187-201).



473

E, ainda com D. João de Castro, Sampaio (Bruno) estabelece
a ligação do Encoberto com o milagre de Ourique, no qual é
vaticinada a eleição de Portugal para sede de uma monarquia
universal e em que o rei D. Sebastião seria coroado pelo Papa
Angélico como Imperador do Mundo.

Interpretando o mito a esta luz, Bruno refere que D. Se-
bastião, havendo morrido em Alcácer Quibir, aguardava o
momento de regressar como Imperador do mundo, pois «a ilha
onde se encobrira D. Sebastião, a dar tempo ao tempo... das
prophecias, como que não era cousa terrena, e do nosso de-
feituoso mundo não era, não»; ele «lá vivia, em penitencia; de
lá viria a realisar a monarchia universal de Christo; ele seria o
braço armado da Egreja Romana; e da Egreja Romana o coroaria
Imperador do Mundo o Papa Angelico». E, a partir de D. João
de Castro, o autor termina o relacionamento do Encoberto com
o milagre de Ourique e com D. Sebastião como Imperador do
Mundo, referindo que «o Papa Angelico (diz D. João de Castro)
futuro contemporâneo Del Rey Nosso Senhor [...] desamparará
Roma & fugirá para França [...], indose emfim refugiar a Por-
tugal... No qual por expresso mandado de Deus coroará por
Emperador a El Rey Dom Sebastiam, traspassando o Imperio de
Alemanha aa Casa Real de Portugal» 24.

E, com a passagem do tempo, a profecia de Ourique ga-
nhará redobrado vigor, já que o Sebastianismo virá a investir
num novo personagem, a saber, em D. João IV 25.

Doravante, «o Principe Encoberto era D. João, duque de
Bragança, a quem deviam acclamar como rei, pois lhe era
devida, por tantos titulos, esta restituição; aquelles os acre-

24 Cf. ibidem, 158-159; Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 212.
25 Segundo Sampaio (Bruno), não foi estranha a este fenómeno a

«audaciosa e escandalosa falsificação do verdadeiro e primitivo texto» por
parte dos «Bragancistas», que, «do F fizeram J, dizendo por Foão, João»,
com a intenção de roborar a fé dos portugueses, e apoiar a restauração
de 1640, mostrando-lhes em D. João IV o verdadeiro Encoberto, predes-
tinado por Deus para reunir o reino (cf. Bruno, O Encoberto, 169-200;
Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 214).
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ditaram [...]; e aclamando-o rei, quedou manifesto o que então
era encoberto», a saber, que «o verdadeiro, egregio encoberto
era, pois, esse novo rei, a cuja valorosa fortuna estavam vatici-
nados mais poderosos e dilatados Imperios do que o de Por-
tugal» 26.

De facto, nas proximidades de 1640, muitos portugueses
pensavam que iria ressurgir um rei nacional que permitiria ao
povo português retomar a sua missão universal, cumprindo-se
deste modo e de forma simultânea as profecias do sapateiro
inspirado e a do milagre de Ourique.

Assim, enquanto a descendência directa de Avis se extin-
guira, por uma linha lateral, o duque de Bragança, que até esta
altura tinha vivido «encoberto», era assumido pela providência
para cumprir os seus desígnios desde Ourique.

Por outras palavras, graças a este novo rei e aos portu-
gueses, realizar-se-ia a última fase do plano divino, a saber, o
estabelecimento do Império de Deus sobre a terra.

E com esta leitura da história portuguesa dava-se a passa-
gem do Sebastianismo ao milenarismo 27.

Do mito do Encoberto ao Quinto Império

Porém, todo este processo de transformação do Sebas-
tianismo em milenarismo, do Encoberto em D. João IV, teria
como grande figura de liderança, em Portugal e no Brasil, o
Padre António Vieira, que, partidário de um messianismo na-
cionalista e defensor intrépido da independência de Portugal,

26 Cf. Bruno, O Encoberto, 204.
27 Cf. Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 213-214. De resto, este clima

entusiástico de identificação do Encoberto com D. João IV ficou com-
provado na facilidade com que o duque de Bragança foi instalado como
Rei de Portugal, assim como com o facto de no dia da aclamação do Rei
ter sido colocada uma estátua de Bandarra num altar da catedral de Lisboa
(cf. ibidem, 213).
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saudou em D. João IV o Restaurador da Pátria e mobilizou todos
os meios possíveis contra os projectos espanhóis de reconquista.

Vindo da Baía em Abril de 1641, ao encontrar o país num
estado de verdadeira exaltação nacional, o Padre António Vieira
desatou a anunciar D. João IV como o rei encoberto que Ban-
darra anunciara, proclamando pela primeira vez, num sermão
no início de 1642, que Portugal havia de ser a sede do Império
do mundo 28.

 Mas, em 1656, o rei D. João IV morreu, sem que «depois
da morte do Encoberto-Restaurado [...] nenhuma das façanhas
ao Encoberto puro e simples prometido se houvessem rea-
lizado» 29.

Face ao ocorrido, Bruno comenta que, dissipada a ilusão,
se impunha agora o desmentido de uma realidade em que tanto
se comprometera o Padre António Vieira.

28 Cf. ibidem, 214. Com o objectivo de divulgar a ideia de Portugal
como sede do Império do mundo, Vieira redigiu três obras fundamentais
que corporizam a sua doutrina sobre o Quinto Império. Em 1649 terá
começado a História do Futuro, na qual expõe genericamente a sua con-
cepção escatológico-milenarista de história ou Quinto Império. A partir
desta altura, as preocupações escatológico-milenaristas não o abando-
naram mais, vindo a escrever mais tarde (1659) as Esperanças de Portugal
(dirigidas à rainha para a consolar pela morte do marido, e para lhe anun-
ciar a sua ressurreição), bem como a Clavis Prophetarum, por 1663, com a
qual visava atingir os teólogos, de forma a convencê-los da iminência do
reino de Deus sobre a terra. Para além disso, o Padre António Vieira terá
desempenhado um papel fundamental em prol da restauração de Por-
tugal. Nesse âmbito, foi enviado por D. João IV a França e às Províncias
Unidas como embaixador do país; em Amesterdão cultivou especiais
relações de amizade com a colónia judaica; junto deles, envidou esforços
no sentido de colaborarem comercialmente com Portugal de forma a que
o país mais facilmente recuperasse economicamente. Terão sido estas boas
relações com os Judeus, a par da referência e da aceitação das trovas do
Bandarra como fundamento da profecia do Quinto Império, bem como as
obras acerca do Quinto Império, que vieram a atrair sobre ele as atenções
da Inquisição, a qual virá a condená-lo e a mantê-lo preso de 1665 a 1667
(cf. ibidem, 214).

29 Cf. Bruno, O Encoberto, 208.
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Porém, as coisas não se darão nesse sentido, mas exacta-
mente ao contrário.

Anotando com ironia o envolvimento do que chama de Je-
suitismo no fenómeno messiânico português, depois de relevar
que «ao jesuitismo coubera grandissima parte na obra da re-
cuperação de Portugal» e que «o Portugal restaurado fôra, em
vasta maneira, sua congeminação, e feitura sua ficou sendo, com
curtas intermitencias, até hoje» 30, Sampaio (Bruno) acrescenta
verrinosamente que o Jesuitismo, através do Padre António
Vieira, «para salvar a situação compromettida», soubera imple-
mentar um «dilatorio golpe-de-genio»:

Por obsecados que o quizessem estar, o desmentido
da realidade impunha-se. A illusão dissipou-se; e depois
da morte do Encoberto-Restaurado, sem que nenhuma das
façanhas ao Encoberto puro e simples promettido se
houvessem realizado, não havia que objectar á evidencia.
Então o jesuitismo, pela cabeça (um tanto rachada, mas
macissa de bôa mioleira na zona sã) do padre António
Vieira vibrou, de chofre — para salvar a situação com-
promettida — um dilatorio golpe de genio. 31

Perante o falhanço de toda a sua estratégia messiânica com
a morte de D. João IV, sem que nele nada se tivesse cumprido,
qual, então, segundo Sampaio (Bruno), o golpe empreendido
pela «cabeça (um tanto rachada, mas macissa de bôa mioleira
na zona sã) do padre António Vieira»?

Afirmando que «o commum das gentes não acompanhou
o diserto jesuita na implacavel inflexibilidade de suas deducções
doidas» 32, Bruno refere que o Padre António Vieira recorrera à
afirmação da ressurreição de João IV, fundamentando-a na
profecia de Bandarra.

30 Cf. ibidem.
31 Cf. ibidem.
32 Cf. ibidem, 211.
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Com efeito, comenta o autor, tendo morrido D. João IV sem
ter realizado «as coisas principais do vaticínio de Bandarra» 33,
designadamente a de dever ser D. João IV «o instrumento da
conversão e paz universal de todo o mundo, que fora o último
fim para que Nosso Senhor o escolhera» 34, não restava outra
hipótese senão o rei ter de ressuscitar.

Com esta perspectiva teológica, em carta dirigida «Ao
Sr. Bispo do Japão», o padre André Fernandes, o Padre António
Vieira assegura-lhe a «ressurreição do nosso bom amo el-rei
D. João o 4.o», invocando como argumento o facto incontestável
de Bandarra ser profeta e de, nessa qualidade, ter vaticinado que
«el-rei D. João o 4.o há de obrar muitas coisas que ainda não
obrou, nem póde obrar senão ressuscitando» 35.

Entretanto Vieira reconduzirá rapidamente todas as suas
esperanças para o novo rei, D. Afonso VI, manifestando a partir
de 1664 acreditar que era ao monarca português que caberia o
governo do mundo, ou seja, que caberia a Portugal ser a sede
do Quinto Império, e ao seu monarca ser o Imperador uni-
versal 36.

Porém, com vista à concepção e à divulgação de um tal
projecto messiânico, considera Sampaio (Bruno) que o Padre
António Vieira, para além de continuar a assumir Ourique, as
profecias de Bandarra e o curso da história universal como

33 Cf. ibidem, 212.
34 Cf. ibidem.
35 Cf. ibidem, 210; Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 215. O Padre

António Vieira formula nestes termos o argumento da certeza da res-
surreição do rei D. João IV: «Se Bandarra é verdadeiro propheta, como se
suppõe, se hão de cumprir suas prophecias, e que há de obrar el-rei
D. João as coisas que Bandarra delle tem prophetizado: e como estando
morto as não póde obrar, segue-se infallivelmente ha de ressuscitar» (cf.
Bruno, O Encoberto, 211). Porém, a propósito, Sampaio (Bruno) não deixa
de ironizar quanto à pretensa necessidade, por Vieira reclamada, de
D. João IV ter de ressuscitar para cumprir a profecia do Bandarra, por-
quanto em Ourique estava previsto que a promessa de Deus se daria após
a 16.ª geração (cf. ibidem, 213-214).

36 Cf. ibidem, 211-212; Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 215.



478

fundamentos do Quinto Império, ter-se-á sobretudo preocupado
em associar uma fundamentação bíblica ao messianismo do
Quinto Império.

E, nesse sentido, embora demonstrasse acreditar nas pro-
fecias de David, de Isaías, de Jeremias e de Daniel para suporte
profético de tal concepção messiânica, segundo Sampaio
(Bruno), que cita um extracto da sentença de condenação do
Padre António Vieira, exarada pelo tribunal do Santo Ofício de
Coimbra, foi sobretudo o livro de Daniel (Dan., 2, 11-49; 7, 15-
-28; 8, 15-26) que o jesuíta elegeu como fundamento privi-
legiado 37.

Com base no livro de Daniel, o Padre Vieira interpreta «os
quatro metaes da estatua de Nabuco» no sentido de que, «tal
como verdadeiramente se acabou [o Império] dos assyrios pela
successão dos persas, o dos persas pela sucessão dos gregos, o
dos gregos pela successão dos romanos», assim «se acabaria
também o dos Romanos pela successão do quinto imperio»:

Nestas miragens se firmaram os nossos visionários,
fiando de Daniel, para Portugal, seu almejado Quinto
Império, ainda mesmo em detrimento e com discrepãncia
da ortodoxia católica, flageladora de castigos. Assim, ao
padre António Vieira se lhe publicou sentença conde-
natória, na sala da Inquisição de Coimbra, em sexta-feira
23 de Dezembro de 1667. Ora, entre as proposições no
padre Vieira anatematizadas pelo Santo Ofício, incluem-
-se, especificadamente, estas, ao dou to louco jesuíta
censuradas na dita sentença: «Que quando, na Escritura
e capítulo 2.o de Daniel, se diz que os quatro metais da
estátua de Nabuco, ou as quatro monarquias significadas

37 Cf. Bruno, O Encoberto, 279-282. Neste contexto bíblico, o Padre
António Vieira terá valorizado especialmente a passagem do livro de
Daniel onde se diz que «no tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará
um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro
povo: destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá
eternamente» (cf. Dan., 2, 44).
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neles ficaram desfeitas em pó, e desapareceram voados
do vento, sem se achar mais lugar em que estivessem
(Dan., 11-35), não quer dizer que as terras, cidades e
gentes das ditas se haviam de acabar e extinguir total-
mente, como há-de acontecer a todo o mundo no dia do
juízo; senão que havia de acabar seu mando, seu poder
e seu império, como verdadeiramente se acabou o dos
Assírios pela sucessão dos Persas, o dos Persas pela
sucessão dos Gregos, o dos Gregos pela sucessão dos
Romanos, e se acabaria também o dos Romanos pela
sucessão do Quinto Império». Este Quinto Império con-
sumará o pensamento de Daniel, e nossa Lusitânia for-
necerá o tipo de palingenesia social, que o rabinismo mo-
derno substitui à noção primitiva. 38

E de tal maneira Sampaio (Bruno) referencia ao livro de
Daniel a palingenesia universal consubstanciada pelo Quinto
Império do Padre Vieira que, se, por um lado, no seguimento da
sua fundamentação bíblica pelo jesuíta, ele afirma ironicamente
que a «nossa Lusitania fornecerá o typo de palingenesia social,
que o rabbinismo moderno substitue á noção primitiva», por
outro, reformulando o pensamento do jesuíta, não deixa de
referir que «este quinto imperio consummará o pensamento de
Daniel» 39.

Ou seja, Sampaio (Bruno) constata que, para Vieira, o
Quinto Império será o último Império do Mundo e que tal Im-
pério será português, quer porque terá a sua sede em Portugal,
quer porque terá como seu Imperador um Rei português. Con-
tudo, ao analisar o messianismo português, Sampaio (Bruno)
não poderá deixar de constatar que ele não passa de correspon-
der a um fenómeno de «prophecias sibyllinas», que foram inven-
tadas e que foram «modernamente colligidas» para «servirem
n’um proposito de messianismo christão» e/ou no propósito de

38 Cf. Bruno, O Encoberto, 281-282.
39 Cf. ibidem, 282.
40 Cf. ibidem, 279-282.
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fazer de Portugal um país de obedientes, de visionários e de
atrasados 41.

E validando este juízo mediante a verificação da incons-
tância do fenómeno, Sampaio (Bruno) alude ao facto de por
sistema «tam transcendental confiança nos destinos superiores
da patria, garantidos pelas divinas promessas» se esbater à
medida que «o voltairianismo do começo do seculo se infiltra
na maneira de pensar da nossa gente», ou que «os exilados do
liberalismo» regressam à sua «cruel terra natal» 42.

Em suma, para Bruno o messianismo português não passa
de um fenómeno de manipulação e de atraso, responsável por
«um Portugal não civilisado e visionario» 43.

41 Cf. ibidem, 264-266. Denunciando o sem-fundamento do messia-
nismo português e do seu fundamento cristão, e responsabilizando-o pela
situação de um Portugal não civilizado e visionário, Sampaio (Bruno)
explicita o teor da sua perspectiva messiânica: «o Messias não apareceu
até hoje em dia, supponho eu. E commigo alguns incorrigiveis scepticos
que ao messianismo continuam a preferir o racionalismo, ao heroe a idéa,
e á veneração pelos homens o culto dos principios [...]. Na verdade, o
messianismo do povo portuguez foi notado em todo o tempo pelos extran-
geiros que residiram em Portugal com demora e prestaram attenção á
nossa gente, com olhos de vêr. Alguns desses extrangeiros, esquecidos do
que lhes vai por casa, tiraram, até, d’esse messianismo dos portuguezes
motivo e rasão para os desprezar e os ter na conta de creaturas estupidas,
semi-loucas, incapazes de constituir nação substancialmente civilisada [...].
Porém, d’esses sarcasmos acerbos não curemos para n’elles firmar opinião;
o que nos importe seja o destaque persistente do messianismo lusitano,
como relevo caracteristico d’uma psychologia de visionamento e sonho»
(cf. idem, Portuenses Illustres, Porto, Livraria Magalhães & Moniz, Editora,
1908, vol. 3, 153; 156-157).

42 Cf. idem, O Encoberto, 285-286. Sampaio (Bruno) comenta a incon-
sistência do fenómeno do messianismo em Portugal nestes termos: «É de
presumir (e assim aconteceu) que sempre que as calamidades publicas
excitavam os espiritos, este phenomeno de vesania collectiva se exacer-
basse [...]; e na nossa degenerescencia sebastianista, sempre que os nego-
cios publicos melhoram e a prosperidade economica se accentua, a tineta
sebastianista esbate e os apodos sarcasticos rebentam contra a fidelidade
lôrpa dos ultimos abencerrages do Encoberto» (cf. ibidem, 257-258).

43 Cf. ibidem, 160; 263-264.
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No entanto, não se ficando por aqui nas suas conclusões,
Bruno sublinha de forma particularmente enfática que o mes-
sianismo de Ourique e do Encoberto consubstanciam uma real
inspiração no messianismo profético-milenarista do abade Joa-
quim de Flora 44.

O pressuposto «joaquimita» e «perso-judaico»
do messianismo português

Relevando por conseguinte a especial relação do mes-
sianismo português de Ourique, de Bandarra, de D. João de
Castro e de Vieira com o profetismo milenarista do Abade Joa-
quim, o autor, de inferência em inferência, constata que o mes-
sianismo português, inspirando-se no «mysterioso Joaquim de
Flora», não passa «da idealisação do conceito fundamental da
Edade-Media, na correspondencia da Egreja e do Imperio» 45.

Considerando o Joaquimismo 46, ou Paracletismo, como um
profetismo milenarista que fundamenta e promove um mes-
sianismo profético-temporal no âmbito de uma religião de con-
teúdo essencialmente espiritual, Sampaio (Bruno) não só observa
ironicamente o facto de os nossos «visionarios» não terem dado
conta do carácter herético de tal profetismo, mas sobretudo

44 Cf. ibidem, 160-161; 263-264.
45 Cf. ibidem, 263-264.
46 Anota-se sumariamente que segundo o Abade Joaquim de Flora

a história do mundo se divide em três idades, a saber, a de Deus Pai ou
da Criação, a do Evangelho ou do Filho e a do Evangelho Eterno ou do
Espírito-Santo ou Paracleto, sendo que a segunda idade chegaria ao seu
termo por 1260, iniciando-se então a terceira, na qual, instaurando-se uma
Igreja do Espírito, não haveria já lugar para a salvação mediada, insti-
tucional e sacramental [cf. Delumeau, Mille Ans de Bonheur, 42-53;
H. Lubac, La Postérité Spirituelle de Joachim de Flore, I, De Joachim à Schelling,
Paris, Éditions Lethielleux, 1987, 22; 44-47; M. Knowles, La Herejia, in Nueva
Historia de la Iglesia (dirigida por J. Rogier, R. Aubert e M. Knowles), 2.a ed.,
Madrid, Ediciones Cristiandad, vol. 2, 1983, 369-377].
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estranha que eles não se tenham apercebido que o messianismo
do Abade Joaquim, tal como já o hebreu o havia sido, é um
profetismo de «hostilidade aberta contra os reis e os padres» 47.

Comprovando esta interpretação, o autor procede ao rela-
cionamento do messianismo português do Encoberto e do
milagre de Ourique, desde o Sebastianismo do Desejado até ao
do Quinto Império de Portugal, com o messianismo profético-
-milenarista de Joaquim de Flora, afirmando nesse sentido que
«os coevos de D. Sebastião [...] d’outras origens emergiam, em
sua espectativa, e não hesitavam, mesmo, em embarrar pela
heresia quando, como D. João de Castro, de inferencia em
inferencia, chegavam até o mysterioso Joachim de Flora e, de
seu ensino reformador deschaindo, se mergulhavam na con-
templação fixa do fim-do-mundo, que succederia ao periodo de
justiça catholica realisada no Imperio Universal d’esse D. Se-
bastião Salvador, pelo Papa Angélico coroado» 48.

E, perante a atitude entusiasta de D. João de Castro (tal
como Joséphin Peladan) relacionar o messianismo português
com Joaquim de Flora, Sampaio (Bruno) comenta ironicamente
que «nem o portuguez do século XVII nem o francez do século XIX

dão conta de que roçam pela heresia do Evangelho Eterno», isto
é, «fé não dão de que sobem a escadaria mystica que do reinado
do Pae, pelo do Filho, leva ao reinado final do Espirito-Santo»,
tal como, «nem um nem outro sentem que, sendo um dos
caracteres do prophetismo entre os hebreus clara hostilidade
aberta contra os reis e os padres, essa caracteristica se reencontra
no conceito joachimico» 49.

Por outras palavras, Sampaio (Bruno) ironiza que eles, e
com eles o Jesuitismo em geral, não se tenham apercebido de
que, com o estabelecimento de uma relação directa de Ourique,
do Encoberto e do Quinto Império, com o profetismo milenarista
do Abade Joaquim, estavam pura e simplesmente a colocar o

47 Cf. Bruno, O Encoberto, 264.
48 Cf. ibidem, 160; Quadros, Portugal, Razão e Mistério, vol. 2, 60-61.
49 Cf. Bruno, O Encoberto, 264.
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messianismo português sob a égide e a dependência genética do
Joaquimismo.

A este propósito, é mesmo de sublinhar que o autor atenta
especialmente na ambivalência e na contradição dos nossos
«visionarios». E esta atitude compreende-se cabalmente, pois, ao
estabelecer-se uma relação directa da sua concepção messiânica
com o Joaquimismo, formulado e instaurado por Joaquim de
Flora, está-se em princípio a fazer implicar o messianismo por-
tuguês numa estratégia muito mais ampla do que a comum-
mente considerada, com implicações e perspectivas religioso-
-espirituais de especial importância e alcance.

De resto, esta interpretação insinuada por Bruno revestir-
-se-á de tanto maior cabimento quanto a doutrina do monge
calabrês consiste essencialmente em reunificar o Sacerdócio e o
Império numa monarquia universal, na qual não há já lugar para
uma salvação mediada e visível, com hierarquia e sacramentos,
mas tão-somente para uma salvação interior e de coração, obra
exclusiva do Espírito e de uma Igreja espiritual.

Assim sendo, afigura-se a Sampaio (Bruno) que, mais do
que afirmar que o messianismo português é a expressão deli-
berada de «prophecias sibyllinas» inventadas «n’um proposito
de messianismo christão», importará registar que a história e a
cultura portuguesas demonstram que, desde os primórdios da
nacionalidade, existiu entre nós com constância perene uma
corrente messiânica de índole anti-institucional e meramente
espiritual, expressa e intencionalmente contrária ao catolicismo
e à Igreja existentes 50.

50 Há que enquadrar a indução desta conclusão na profunda iden-
tificação de Sampaio (Bruno) com o sistema filosófico-religioso do mis-
ticismo gnóstico-judaico e com a estreita ligação que ele faz entre a antiga
gnose, os Templários e os Cavaleiros do Amor (antigos e modernos) (cf.
ibidem, 333-350). A partir do quadro de pensamento estabelecido por este
amplo relacionamento místico-gnóstico, assim como pelo poder de
influência que o autor lhe outorga na história dos povos e na Igreja, não
parece afigurar-se como descabido admitir que Bruno pretenda atribuir
uma especial importância (ainda que, em regra, de forma implícita ou sub-
-reptícia) ao misticismo gnóstico-judaico enquanto factor determinante no
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Mas, retomando-se uma alusão já anteriormente feita, Sam-
paio (Bruno), indo mais longe e mais fundo, empreende a des-
construção da própria origem da ideia de messianidade, afir-
mando nesse domínio que «estas idéas de felicidade plena e de
absoluta extincção são solidarias e encontram-se sempre pega-
das, assim nas cosmogonias como nas utopias sociaes» 51.

Assumindo a antiguidade caldaica e persa como horizonte
da sua investigação, o autor constata não só que a astrologia
caldaica já conheceu a ideia messiânica do «fim do mundo ou a
consummação final, seguida de ressurreição, ou como diziam os
apostolos de Jesus, d’uma palingenesia geral, d’um refrescamento
universal, sob os auspicios d’um rei ou d’um messias, d’um pro-
pheta ou d’um typo enviado por Deus para esse effeito», mas
sobretudo ele descobre que a ideia de justiça e de ordem no fim
do mundo é «um traço commum» às três grandes religiões da
humanidade, a cristã, a judaica e a persa («e não só a elas»!) 52.

processo da independência do país e no desenvolvimento da sua história.
De resto, tal como considera em relação à Revolução Francesa. De acordo
com esta leitura do seu pensamento, tal influência teria sido protagonizada
em relação a Portugal designadamente pelos Templários, pela Ordem de
Cristo, em suma pelos Cavaleiros do Amor, enquanto «misteriosos e en-
cobertos precursores das revoluções modernas» [cf. idem, Os Cavaleiros do
Amor — Plano de um Livro a Fazer, Dispersos e Inéditos (compilação de José
Pereira de Sampaio e introdução de Joel Serrão), Lisboa, Guimarães
Editores, 1960, 142], e isto, enquanto portadores e arautos de um mis-
ticismo meramente espiritual, coincidente com a chamada Religião da Razão.
Assim sendo, talvez seja de interpretar nessa perspectiva a seguinte
passagem: «Assim, occorreu na polemica famosa do milagre de Ourique,
onde Herculano perde um tempo precioso no debate da authenticidade
de textos e diplomas, de par e passo que o sentido mysticamente nacio-
nalista e nacionalistamente mystico da crença quasi que se lhe esquiva, e
de todo lhe escape quiçá o mobil pio, no criterio da patria humilhada e
revindicanda, das falsificações incitadoras. E digo falsificações porque á
de Ourique é connexa a de Lamego e a ambas identico estimulo as impelle
e propulsiona» (cf. idem, O Encoberto, 288).

51 Cf. ibidem, 161.
52 Cf. ibidem, 161-166.
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Em verdade, Sampaio (Bruno) constata ser comum a cris-
tãos, a judeus e a persas, «a crença em um sêr sobrenatural que
devia, no final dos tempos, tornar a trazer ao mundo a ordem
e a justiça que d’elle banidas se encontram e preludiar ao rei-
nado da immortalidade e da felicidade sem termo ou acaba-
mento» 53. E, indo até ao termo na análise, ele introduz uma
conclusão de retumbante impacto, a saber, que a referida crença,
na sua forma definitiva, não se pode atribuir ao judeo-cris-
tianismo, mas sim à religião persa.

Nesta medida, se se lhe afigura como muito importante
poder afirmar que esta consciência escatológico-messiânica foi
comum a cristãos, a judeus e a persas, aparece-lhe ainda como
muito mais relevante que os judeus e os cristãos tenham conhe-
cido a ideia messiânica através dos persas. Por outras palavras,
o messianismo é originário da religião dos persas e da região
da Pérsia, e não do judeo-cristianismo 54.

Mas, independentemente da transcendental importância
desta conclusão, nem por isso Sampaio (Bruno) deixa de se
entregar à análise da origem e do fim dos salvadores ou messias
nestas religiões, sobretudo na persa, e, dando toda a relevância
à precaridade da origem e do fim dos seus heróis e messias,

53 Cf. ibidem, 271.
54 Cf. ibidem, 166; 265-278. Pressente-se no pensamento de Sampaio

(Bruno) ser este um fito que ele persegue de longe de forma muito
intencionada. De resto, afigura-se-nos que esta conclusão se reveste de
uma importância muito grande na estratégia global do seu pensamento,
sobretudo se atentarmos na sua concepção e identificação com o mis-
ticismo gnóstico-judaico. Por conseguinte, a terem-se em conta estes
parâmetros, reveste-se de um particular significado a conclusão da origem
persa da ideia messiânica. Com efeito, uma tal afirmação implica não só
o reconhecimento do lugar específico da gnose no domínio da messia-
nidade, mas também e sobretudo o fundamento de uma especial auto-
ridade e primazia da gnose no concerto das religiões, incluída a do judeo-
-cristianismo [cf. H. Ch. Puech, En Torno a la Gnosis — La Gnosis y el Tiempo
y Otros Ensayos (versión castellana de Francisco Pérez Gutiérrez), Madrid,
Taurus Ediciones, 1982, vol. 1, 222-224].
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numa «linguagem mytica» sublinha que nestas religiões, in-
cluída a persa, «o herói desaparecido encontra sempre um sucessor,
um vingador»:

Ferida a luta entre o Bem e o Mal, Zoroastro morre
também, morre pelo raio, porque o raio tanto é a arma
do demónio como a do deus; por outras palavras, em
linguagem mítica: o herói desaparecido encontra sempre
um sucessor, um vingador. Porém, se o herói moribundo
renasce para morrer novamente, então é porque haverá
ora vitória ora derrota indefinidamente; e, assim sendo,
nunca virá o dia da vitória eterna e definitiva, da vitória
sem dia seguinte. É preciso, pois, uma desforra adiada
para a consumação dos séculos. 55

Manifestando, portanto, não se satisfazer com um messia-
nismo em que a desforra, graças ao carácter individual, histórico
e precário do messias, tivesse que ser adiada até à consumação
dos séculos, Sampaio (Bruno) mostra-se determinado na supe-
ração de uma visão messiânica com contornos tão limitados e
precários 56.

Dirigindo por conseguinte o processo desconstrutivo para
a problemática do carácter individual ou colectivo ou mítico do
messias, será, no entanto, no judaísmo que Sampaio (Bruno) há-
-de encontrar em verdade a plenitude do messianismo mítico.

Porém, antes de se remeter à consciência religioso-teológica
do povo de Israel, para aí procurar, detectar e identificar esta
nova concepção messiânica, Sampaio (Bruno) faz questão de
aparentar uma grande satisfação em poder declarar que «certo
fulgor de inspiração» também havia iluminado o pensamento
messiânico português, designadamente através do «abstruso
Manoel Bocarro Frances, Medico, Philosopho, e Mathematico
Lusitano» 57.

55 Cf. Bruno, O Encoberto, 273.
56 Cf. ibidem, 271-275.
57 Cf. ibidem, 276; A. Quadros, Poesia e Filosofia do Mito Sebastianista,

Lisboa, Guimarães Editores, 1982, vol. 1, 61-63.
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Segundo o autor, através deste místico gnóstico-judaico e
homem de ciência, também se operara na consciência nacional
portuguesa esse «inconsciente transmudar da personalidade
histórica do messias para uma figura transcendente» 58. E, com-
provando-o, Sampaio (Bruno) refere em linguagem de retoque
místico-esotérico que Bocarro Francês, no livro Anacephaleoses da
Monarchia Luzitana, «reimprimido em 1809», «por força da
dependencia de Castela, sob cujo governo vivia», também havia
defendido a «transformação do Predestinado Individual em o
Predestinado Colectivo, do Rei na Nação» 59.

Não obstante reconhecer indícios desta evolução na cons-
ciência messiânica portuguesa, muito provavelmente apenas no
meio gnóstico-judaico, é no estudo da consciência histórico-
-religiosa de Israel que Sampaio (Bruno) põe a sua grande
expectativa para a clarificação da evolução do messianismo, pois
é no judaísmo que ele manifesta encontrar a verdadeira chave
da evolução para um messianismo colectivo e mítico.

Porém, independentemente de vir a concluir que tal evo-
lução se deu sobretudo com o judaísmo moderno, Bruno faz jus
ao contributo do judaísmo popular, reconhecendo que nele,
designadamente «na zona sagrada» (Salmos), já se pode detectar
uma clara evolução na concepção do messias, porquanto já aí, ao

58 Cf. Bruno, O Encoberto, 275-276. O autor refere-se nestes termos a
esta significante transmutação no messianismo nacional: «Modestamente,
na mesma epocha do fremito recuperador do rei perdido, já assistimos ao
inconsciente transmudar da sua personalidade historica para figura
transcendente, desde que os esperançados nas chimeras astrologicas
inquirem a corroboração das presumpções propheticas» (cf. ibidem).

59 Cf. ibidem, 277. Declarando que a «impressiva passagem da mo-
narchia para a republica», de Bocarro Francês, nem sequer é uma excep-
ção, Bruno transcreve a sua obra, referindo: «Vendo [...] o consorte de
Lucina // Valor nos Portugueses tão supremo, // No concílio dos deuses
determina // Em seus Hombros formar ao Throno extremo: // As Monar-
chias todas, que arruina // Da fortuna o poder que eu nunca temo, // Nos
vossos se hão-de unir, de tal maneira // Que seja a mais potente, e
derradeira» (cf. ibidem).
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60 Cf. ibidem, 277-278.
61 Cf. ibidem, 279. A propósito dos vestígios pioneiros do livro de

Daniel sobre a concepção do messias, Sampaio (Bruno), seguindo a Weill,
faz questão de referir que esta versão de Daniel não deixa de constituir a
afirmação da «tese radical do Messias impessoal»: «Em um ponto-de-vista
theorico, occulto nos refolhos do envolucro lendario, para Weill não lhe
pareceria impossivel ir descobrir os vestigios da these radical do Messias
impessoal; e, se se disser que essa these do Messias impessoal vem
condenada pela Tradição, Weil! redarguirá que não é bem certo e que um
dos nossos theologos de maior auctoridade sustenta que ela é heterodoxa,
mas não heretica» (cf. ibidem, 282-283).

62 Apesar de referir que é no livro de Daniel que pela primeira vez
se registam indícios de transição na concepção do messias, como um rei
ou um príncipe como os outros, para uma concepção do messias como
um «personagem mythico» (cf. ibidem, 279), Bruno fala do livro de Daniel
como de um «monumento obscuro d’uma epocha intermediaria» (cf.
ibidem), anotando também que está apurado «que o Livro de Daniel não
é authentico», pois já «o neo-platonico Porphyrio, graças a estudos
exactos, havia chegado á convicção de que o auctor não tinha errado até
á epocha d’Antiocho Epiphanio, mas que, a partir d’esse tempo, tão
ignorante do futuro como outro homem qualquer, illuso se exhibia» (cf.
ibidem, 280).

aparecer aplicado não só a David, mas também a qualquer
príncipe reinante, se constata que a utilização do termo messias
extravasa a exclusividade do mundo teocrático e religioso de
Israel 60.

Não obstante esta constatação, Sampaio (Bruno) reconhece
e declara, no entanto, que não deixa de ser sobretudo no livro
de Daniel, «’n’esse monumento obscuro d’uma epocha inter-
mediaria’, que se descobrem os primeiros vestigios d’uma
significação modificada, para não dizer nova» do messias 61.

Que «significação modificada» ou «nova» do judaísmo
popular e do livro de Daniel 62 é essa a que Sampaio (Bruno) se
refere?

Ele mesmo o explica. Trata-se de afirmar que já a corrente
popular do judaísmo, através do livro de Daniel, dera em termos
messiânicos o salto radical, abandonando a concepção messiâ-
nica na qual o messias é um rei ou um príncipe como os outros,
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e adoptando uma outra concepção, aquela em que o messias é
concebido como um personagem mítico:

Aqui, pela primeira vez, o Messias cessa de ser um
rei, um principe como os outros, para tomar as
proporções dum personagem mythico. 63

A contraposição de Bruno ao Quinto Império: um messianismo
do Homem e do Espírito

No entanto, de forma clara e definitiva, para Sampaio
(Bruno), é no judaísmo moderno 64, sob a influência da gnose
antiga, da cabala e do racionalismo moderno, que se encontra
o contributo teológico decisivo para que se tenha abandonado
a crença num messianismo histórico e material, o de um
Predestinado Individual (rei ou messias), para se abraçar de

63 Cf. ibidem, 279.
64 Para Sampaio (Bruno), o judaísmo moderno corresponde a um

sistema filosófico-religioso, de cariz gnóstico-judaico e racionalista.
Segundo o autor, este misticismo gnóstico-judaico-racionalista professa o
mosaísmo como um misticismo de «verdades reveladas», cujas «verdades
reveladas» são, ao mesmo tempo, para serem «comprehendidas pela
intelligencia do homem» (cf. ibidem, 349). Assim sendo, o misticismo
gnóstico-judaico-racionalista consiste essencialmente num Conhecimento
ou gnose, correspondente, por sua vez, a um sistema filosófico-religioso
que sustenta o carácter revelado de todo o Conhecimento racional, assim
como o carácter racional de todo o Conhecimento revelado. Sampaio
(Bruno) refere-se ao judaísmo moderno nestes termos: «E o deismo
independente, o indifferentismo theologico, o espiritualismo racionalista
condizem, estructuralmente, com o judaismo, no que elle tenha de basilar
e fundamental. São, por o que o digamos, a sua face moderna; a sua
transcendente inferioridade metaphysica dimana d’este ‘materialismo
espiritualista’» (cf. ibidem, 342). Ao mesmo tempo, explicitando o carácter
racional das «verdades reveladas» do mosaísmo e o carácter revelado das
verdades racionais, Bruno afirma: «Mas no seu orgulho excluidor, por um
só instante se olvidara o Dr. Philippson. Visto como, a dentro da acção
religiosa da sua raça (não unica na faina aliás), elle em anterior ensino
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mais de uma vez basilarmente o consignou. Não esquecido estivera então
(como não Weill, em sua discriminada exposição do sexto dogma) do
carácter revelado de suas verdades. Todavia o mosaismo é certo que quer
ellas sejam comprehendidas pela intelligencia do homem» (cf. ibidem, 349).

65 Cf. ibidem, 278. Sampaio (Bruno) refere «outra theologia» e «outro
theologo» em alternativa ao teólogo Hettinger, que, «autenticando-se dos
antigos com S. Tomás, dos modernos com Patrizi, Wiltke e Reitmayr,
tratando dos typos messianicos, nos ensina, ao de novo, que sua divisão
mais geral é em pessoas e reaes, sendo um dos principais typos pessoaes
o povo d’Israel, o qual é filho de Deus, alludindo Áquelle a quem, com
perfeita razão, pode dar-se este nome (Os., 11, 1; Math., 2, 15), de quem
Israel descende segundo a carne, povo sacerdotal e real, figura do summo
sacerdote rei (Exod., 19, 6)» (cf. ibidem).

66 Cf. ibidem.

seguida o messianismo de um Predestinado Colectivo (Povo ou
Nação), e finalmente um messianismo mítico, impessoal, ima-
terial e espiritual.

Por isso, manifestando um abandono deliberado do ju-
daísmo popular, no domínio messiânico, Bruno ater-se-á siste-
mática e definitivamente a «outra teologia» 65 do judaísmo,
designadamente à do «douto rabino» e «rabino-mor» Michel A.
Weill, a qual, estabelecendo uma estreita ligação com a tradição
judaico-cabalística de Maimónides, «nos instrue, hoje em dia,
analogamente, explicando-nos o tom especificamente moderno
das esperanças dos seus» 66.

E Sampaio (Bruno) fundamenta e explicita a razão da sua
opção pela teologia de Weill em termos messiânicos: é que, para
este rabino-mor, o judaísmo moderno, para além de ser bíblico
e tradicional como o popular, e para além de demonstrar em
relação a ele uma real ligação sobretudo no tocante à evolução
para o messianismo «de proporções mythicas», ele constituiu
um instrumento de importância determinante no renascimento
do judaísmo, seja no tocante à sua dimensão religiosa, seja no
tocante à dimensão humanitária do messianismo:

Não seria isto (pergunta Weill) um protesto indirecto
dirigido contra o messianismo exaggeradamente litteral
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dos primeiros chefes da eschola? Não estaremos aucto-
rizados a ver n’isso como que o ponto de partida d’uma
evolução dogmatica no sentido do messianismo imma-
terial e impessoal? A eschola theologica virá acaso, por
um dos seus orgãos mais recentes, a deixar a corrente po-
pular, para seguir ess’outra, egualmente biblica e tradi-
cional, d’um renascimento concomitantemente israelita e
humanitario? 67

Por isso, ultrapassando a relevância especial que se possa
reconhecer à existência de duas correntes messiânicas no ju-
daísmo, uma de perspectiva dominantemente material e indi-
vidual, e, outra, de perspectiva essencialmente colectivo-im-
pessoal, Sampaio (Bruno), apoiando-se mais uma vez em Weill,
considerará que o essencial no âmbito da concepção messiânica
consistirá em afirmar-se que o messias e o messianismo são dois
factos distintos, em que não só o messianismo constitui uma
realidade própria e independente do messias, como haverá que
considerar que o messianismo subsume uma realidade que
emana da concepção do povo-Messias e não da concepção do
homem-Messias. Ou seja, para Bruno, é, sem mais, a evolução do
messianismo do Predestinado Individual para o messianismo do
Predestinado colectivo e/ou mítico.

E, assim sendo, bem consciente do alcance desta descoberta,
Sampaio (Bruno) nem sequer se dispensa de registar o comen-
tário de Weill, para quem o processo de emanação do Messias
a partir da concepção de um povo-Messias conduz a uma rea-
lidade messiânica incontestavelmente superior à do messia-
nianismo consubstanciado pela concepção do homem-Messias:

Como quer que seja, o douto rabbino registra que o
que é certo é que duas correntes messianicas se perpe-
tuam atravez dos tres diferenciados cyclos e que o Mes-
sias e o messianismo são dois factos distinctos, o que será
suppôr o que se deseja. Este ultimo tem a sua existencia

67 Cf. ibidem, 284.
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propria, professa Weill, que é independente da realidade
do primeiro. Emana da concepção d’um povo-Messias,
«incontestavelmente superior à do homem-Messias». 68

Esta era com certeza a descoberta por que Bruno ansiava
(«o que será suppôr o que se deseja»), a saber, poder concluir
pela existência do messianismo «immaterial» e «impessoal» dum
povo-Messias, como uma realidade própria, autónoma e inde-
pendente, face ao messianismo «individual» e «pessoal» de um
homem-Messias.

E, com aquisição de consequências tão decisivas no domí-
nio messiânico, vemo-nos com o autor «reconduzidos á grande
concepção messianica» do messianismo «independente da
questão pessoal» 69, que consiste num espírito «immaterial» e
«impessoal», que «emana da concepção dum povo-Messias».

68 Cf. ibidem.
69 De resto, a acentuação do carácter colectivo em vez do individual

no tocante à resolução dos problemas em geral e consequentemente na
concepção messiânica, é um dos aspectos essenciais da filosofia da história
de Bruno. Nesse sentido, ele exortou à necessidade de se operar a subs-
tituição de uma mentalidade assente em salvadores pessoais, individuais
e exteriores, por uma outra que privilegiasse o espírito de iniciativa, de
cooperação e de colectividade. Com base neste pressuposto, ele afirmará
que «os acontecimentos, os factos superiores, as descobertas, os movi-
mentos, as revoluções não são filhas d’este ou d’aquele, são o resultado
da obra concorrente da humanidade inteira, de modo que é tão absurdo
affirmar que Luthero foi a revolução religiosa e o venal amigo do do conde
de La Marck a revolução politica como dizer que o movimento socialista
contemporaneo é o deputado Bebel» (cf. idem, A Geração Nova, 85). Exor-
tando ao abandono da perspectiva individual em prol da colectiva, o autor
releva ainda o primado das ideias em vez do primado das personalidades
e da fulanização das soluções, rejeitando firmemente neste contexto de
pensamento o messianismo dos salvadores e a resolução dos problemas
por delegação em terceiros: «A questão não é de homens; a questão é de
idéas. Porém, a doutrina falsa (de que a questão não é de idéas, mas sim
de homens) é mais sympathica á nossa tendencia messiânica; sempre
esperamos tudo não da iniciativa collectiva da nação mas da iniciativa de
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um salvador» (cf. idem, Os Modernos Publicistas Portuguezes, Porto, Livraria
Chardron, 1906, 357).

70 Cf. idem, O Encoberto, 378.

Chegado a este entendimento messiânico, faltava a Sampaio
(Bruno) identificar esse povo-Messias, no qual se encobre e do
qual emana afinal o espírito messiânico.

Interrogando-se então sobre a identidade desse povo-Messias,
ou Encoberto, onde se esconde e donde dimana o messianismo
impessoal, é com palavras místicas e solenes que ele decifra o
enigma, afirmando que o verdadeiro Encoberto não é mais um
príncipe predestinado, nem sequer um povo, mas sim o Ho-
mem, a Humanidade:

Dissipe-se a nuvem que encobre o heroe. O heroe
não é um principe predestinado. Não é mesmo um povo.
É o Homem. 70

Porém, nesta concepção do Homem como messias e Encoberto,
o espírito messiânico, encoberto no Homem como num povo-
-Messias, pelo mesmo movimento e dinamismo com que faz
acontecer o advento do Homem, também há-de fazer acontecer o
advento do Messias. É que nesta concepção messiânica moderna
o Messias e o Homem, tal como o advento do Messias e o advento
do Homem, são equivalentes, são coisas conexas, são mesmo uma
só e mesma coisa. E, para Bruno, a tal ponto esta identidade e
simultaneidade se dão, que nem sequer é possível admitir a
verificação do advento do Messias sem que se verifique o advento
do Homem.

Dizendo-se melhor, o Homem é o verdadeiro Messias e o
verdadeiro Encoberto, onde se encobre e onde se manifesta o espí-
rito messiânico, de tal sorte que só é possível considerar como
verificado o advento do Messias se se tiver dado entretanto o
advento do Homem.

Mas, não se ficando pela abstracção e dando-se de ime-
diato a completar o seu pensamento, Sampaio (Bruno) procede
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à explicitação das condições concretas que deverão acom-
panhar e caracterizar o advento do Homem e/ou o advento do
Messias.

Assim, identificando os dois adventos, o do Homem e o do
Messias, o autor afirma que o advento do Messias se dá pre-
cisamente mediante a realização concreta do Homem em toda
a sua dignidade e exigências, de tal maneira que, em rigor, só
se poderá afirmar que o Messias chegou na medida em que for
possível constatar que a humanidade já é uma realidade «trans-
formada e pacificada»:

Resumindo-se, entende averiguado [Weill] que o
advento do Messias e o advento da humanidade são
conexos; «aquele será uma verdade no dia em que esta,
transformada e pacificada, seja uma realidade». 71

Mas, ao identificar o messianismo com um espírito im-
pessoal, ao imanentizá-lo no Homem e na História, e ao fusionar
num só advento o advento do Homem e o advento do Messias,
Sampaio (Bruno) manifesta uma noção particularmente nítida
quanto às implicações de uma tal posição, designadamente no
que diz respeito à transformação e à assunção do Homem como
responsável pela sua própria salvação.

Deste modo, não iludindo nem fugindo às consequências
dos pressupostos, ele vai até ao fim nas ilações, para, ime-
diatamente, concluir pela desnecessidade radical de qualquer
Salvador exterior ao Homem, necessário para a sua salvação.

E o argumento é simples e directo.
A tal propósito, dirá o autor: se, na concepção do messia-

nismo impessoal e espiritual, o Messias e o Encoberto são o
Homem, então o Homem possui encobertamente o espírito
messiânico e consequentemente dispõe em si das condições
necessárias para se salvar por si mesmo, sendo que, então, tam-
bém, nessa medida, se tornará inútil e desnecessário o recurso

71 Cf. ibidem, 283.
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a qualquer Salvador e a qualquer salvação que existam e que
venham de fora:

Eis assás fina evasiva, que torna inutil o advento do
Salvador para conjuncto que de si se salvara já. 72

O alcance e o impacto da conclusão são obviamente de
transcendente importância. Não o ignorando, Sampaio (Bruno)
preocupar-se-á então de forma especial com o seu esclareci-
mento.

Com efeito, tendo partido da análise de uma visão messiâ-
nica essencialmente religiosa e cristã, tal como o evidenciava a
perspectiva do Encoberto vaticinado em Ourique e encoberto no
Desejado, no Restaurado e sobretudo no Quinto Império, com este
ponto de chegada, pela via do judaísmo moderno, o autor vê-
-se, sem mais, perante a evidência de uma conclusão, cujo teor
configura de maneira óbvia um messianismo de essência hu-
manitária, materialista e irreligiosa.

De resto, tal conclusão nem sequer pode ter constituído
uma surpresa para Sampaio (Bruno). Por nossa parte, estamos
mesmo certos que perante ela, muito provavelmente, ele não
pode ter reagido senão como quando descobriu o messianismo
como realidade independente do Messias e, portanto, com o
seguinte comentário: «o que será supor o que se deseja» 73.

Mas, ao mesmo tempo, essa eventual reacção também não
pode ser interpretada como traduzindo indiferença com o teor
laico, irreligioso e materialista do referido ponto de chegada
messiânico. Longe disso. Se não vejamos.

Na verdade, assegurando uma visão completa e coerente
com o seu pensamento messiânico, Sampaio (Bruno) com-

72 Cf. ibidem. Adverte-se que, excluindo inteiramente que a salvação
do Homem e do cosmos seja obra exclusiva do Homem, Sampaio (Bruno)
sustentará um processo de «redenção», de «resolução» do Mal, ou de
filosofia da História, como algo que resulta da intervenção necessária de
um processo divino-emanativo, a par da cooperação activa do Homem (cf.
idem, A Idéa de Deus, 463-480).

73 Cf. idem, O Encoberto, 284.
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plementa-o e clarifica-o no tocante à dimensão religioso-huma-
nitária do messianismo impessoal e espiritual, adoptando para
isso uma estratégia sábia e profunda, a saber, por um lado, ele
rejeitará uma interpretação de índole materialista e irreligiosa,
mas, por outro, ele também excluirá a interpretação espiri-
tualista e desresponsabilizante do Homem na História.

Assim sendo, com o suporte dos teólogos do judaísmo
moderno, Sampaio (Bruno) valorizará a «proposital insistencia»
e a «sagacidade» com que «o theologo illustre entre todos»,
Maimónides, frisa «o lado humanitario» do messianismo e,
integrando tal perspectiva no seu pensamento, releva então a
dimensão místico-religiosa do messianismo, fazendo consistir o
«desideratum dessa palingenesia, simultaneamente nacional e
universal» num «afeiçoamento da humanidade ao culto uni-
tario»:

E, tractando do Messias e do messianismo segundo
a eschola theologica, é de notar a proposital insistencia
com que frisa que o lado humanitário não escapou á
sagacidade do theologo illustre entre todos; constata-o,
elle o assignala por uma d’essas palavras profundas que
valem um systema inteiro, exclama Weill. Cita essa pala-
vra; é quando Maimonides define a missão do Messias
como sendo o afeiçoamento da humanidade ao culto unitario.
«Não se poderia dizer melhor (Weill commenta): eis ahi
o verdadeiro fim, o desideratum d’essa palingenesia, si-
multaneamente nacional e universal, e assim sômos re-
conduzidos á grande concepção messianica, indepen-
dente da questão pessoal». 74

74 Cf. ibidem, 283. Ao definir a missão do Messias como uma acção
de «afeiçoamento da humanidade ao culto unitário», Sampaio (Bruno)
manifesta quanto à concepção messiânica uma profunda consonância com
o pensamento místico-gnóstico. Com efeito, a alusão ao «afeiçoamento da
humanidade ao culto unitario» sugere antes de mais a referenciação da
problemática messiânica ao processo da «diversificação» («alteração»/
«differenciação»/«limitação originaria») do «Homogeneo inicial» e/ou da
«Perfeição», ou «Absoluto», por força da qual se deu a separação e a
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origem do cosmos e do Mal, sendo que, no contexto do pensamento
gnóstico, tal como se deu a «diversificação», há-de dar-se a «reintegração»
final do Homem e do cosmos no mesmo «Homogeneo inicial» ou «Per-
feição». Deste modo, para Sampaio (Bruno) e para a gnose, a recuperação
ou «afeiçoamento» do Homem e do cosmos ao «Homogeneo inicial» ou
«Perfeição» consistirá essencialmente num processo de «reunificação» final
e total ou de recuperação da «Unidade», pela reabsorção e consumação
do cosmos no «Homogeneo inicial» ou «Perfeição», processo esse que,
conforme já se afirmou, será obra da emanação divina com a cooperação
activa do Homem. Por sua vez, a gnose, designadamente judaica, fala
desse processo de absorção final do cosmos e da humanidade em termos
de «culto unitário», admitindo-se que quem mais terá contribuído para a
clarificação deste conceito terá sido o místico gnóstico francês do sé-
culo XVIII, Louis-Claude de Saint-Martin [cf. L. C. Saint-Martin, Le Nouvel
Homme (préface de l’Ordre Martiniste Traditionnel), Tremblay, Biblio-
thèque Martiniste, 1992, 107-111]. Assim sendo, também estamos somos
de opinião que Sampaio (Bruno) terá conhecido bem esta perspectiva
gnóstica do «culto unitário», relacionando consequentemente o seu con-
teúdo com o da «reintegração» final do cosmos e do Homem no Homo-
géneo inicial. Será mesmo ao culto unitário, como reintegração final dos
seres no «Homogeneo inicial» e/ou na «Perfeição», que ele se refere, não
só quando cita Weill e Maimónides, mas também quando, no termo de
O Encoberto, glosa em linguagem mística a temática da «Unidade»: «O li-
mite ideal da realidade é a unidade. Os idealistas de outr’ora desvairavam
na submissão, porém. Um só rebanho, um só pastor, professavam, anima-
lizando-se. Assim, o erro do Passado consistiu em suppôr a Unidade só
possível sob a Auctoridade. A gloria do Futuro será conseguir a Unidade
na Liberdade» (cf. Bruno, O Encoberto, 379).

75 Cf. ibidem, 283. No pensamento de Sampaio (Bruno), a «ideia phi-
losophica» (cf. ibidem), o «philosophismo» (cf. ibidem, 379), o «philosophar»

Mas, ao mesmo tempo, discípulo fervoroso do espírito
científico e racional, acautelando uma visão espiritualista e
alienante, Sampaio (Bruno) sublinha a perspectiva histórica e de
transformação que deve ser inerente ao messianismo enquanto
«afeiçoamento da humanidade ao culto unitario», reformulando
nesse sentido a visão gnóstico-judaica de Maimónides e de
Weill:

Ou, em palavras positivas: á ideia philosophica do
progresso geral da humanidade. 75
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(cf. idem, A Idéa de Deus, 468), a «lei recondita da justiça immanente» que
governa a história humana (cf. idem, A Questão Religiosa, Porto, Livraria
Chardron, 1907, 397), são expressões que devem ser interpretadas na
acepção da «razão gnóstica». Só nesta acepção a razão deve ser conside-
rada por parte do autor como responsável pela dinamização do «progresso
geral da humanidade» e pelo «afeiçoamento da humanidade ao culto
unitário». Estamos mesmo persuadidos que não terá sido outra coisa que
ele quis dizer quando afirmou no termo de O Encoberto: «Ostensivo
paradoxo! Inesperado encontro! O sebastianismo coincide com o philo-
sophismo» (cf. idem, O Encoberto, 379). De resto, corroborando esta inter-
pretação, Bruno interpreta também o progresso segundo uma dimensão
metafísico-moral, fazendo consistir consequentemente o seu superior
critério de aferição no crescimento interior, num crescimento verificado ao
nível da consciência e no tocante à justiça. Deste modo, ele entende que
o progresso corresponde essencialmente ao grau de desenvolvimento
verificado no âmbito da consciência individual e mediante a interiorização
da lei de justiça, sendo que esta concepção de progresso reforça de facto a
coerência da afirmação da dimensão místico-religiosa que se atribui à «lei
recondita da justiça immanente», imanente ao Homem e à História (cf.
idem, A Questão Religiosa, 393).

No entanto, a reformulação do conteúdo messiânico numa
linguagem formalmente humanitária e de progresso, tal como a
utilizada pelo autor, longe de dever ser interpretada segundo a
perspectiva racionalista e positivista, deverá antes sê-lo segundo
a lógica da «razão gnóstica» (positiva, racional e emanado-
-revelada), de tal forma que a «ideia philosophica do progresso
geral da humanidade» não possa consequentemente significar,
compreender ou veicular outro conteúdo senão o que é pres-
suposto por um messianismo de essência místico-gnóstica.

Concluindo.
Ao chegar, através do judaísmo gnóstico, e porventura

sobretudo moderno, à concepção mítica de um messianismo
impessoal, em que o Messias deixa de ser um personagem
humano e histórico, individual ou colectivo, um rei ou um
príncipe, um povo ou uma nação, para consistir num espírito
impessoal, imaterial, humanitário e imanente ao Homem e à
História, Sampaio (Bruno) rejeitou todas as formas messiânicas
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que faziam consistir o messianismo num Messias individual ou
colectivo, de natureza histórica e temporal, quer o Predestinado
Individual fosse um caldeu, um persa, um judeu, ou um por-
tuguês, quer o Predestinado Colectivo fosse um Povo ou uma
Nação, Israel, ou o Portugal do Quinto Império do Padre António
Vieira.

Assim, mais do que ter encontrado no judaísmo moderno
e gnóstico o messianismo do Povo ou da Nação, Sampaio (Bru-
no) descobriu que o messianismo do «Predestinado Colectivo»
não consistia no carácter histórico, externo e humano do Povo
ou da Nação eleita, mas sim numa essência mítica, num povo-
-Messias, no qual se encobre e de que emana o messianismo
como um espírito impessoal, imaterial e humanitário.

Para Sampaio (Bruno) esse povo-Messias, onde habita o
espírito messiânico, é o Homem, a Humanidade, assim como o
Homem/Humanidade é o Encoberto do espírito messiânico, de
tal sorte que aguardar o Messias é aguardar o Homem, bem como
comprovar o advento do Messias é comprovar a chegada do Homem,
da Humanidade, decorrendo consequentemente de tais pressu-
postos que a salvação do Homem está e vem do espírito que habita o
Homem.

De acordo com todos os pressupostos, o Padre António
Vieira e Sampaio (Bruno) representam duas concepções messiâ-
nicas, duas visões opostas e alternativas. Com efeito, ao messianismo
histórico, teofânico, teocrático, nacionalista, de cristandade e triunfalista
do Quinto Império do Padre António Vieira, Sampaio Bruno contra-
propõe um messianismo imaterial, impessoal, transcendente e esca-
tológico, espiritual e imanente ao homem e à história.

Assim sendo, se a origem e a ortodoxia cristã do messia-
nismo português do Encoberto, incluído o do Quinto Império, já
haviam ficado desautorizadas por força da comprovação da
origem da messianidade fora, e anteriormente ao judeo-cris-
tianismo, e também pela sua ligação ao profetismo milenarista
do Abade Joaquim, com a descoberta gnóstico-judaica do
messianismo do Homem como Encoberto, como povo-Messias
e como Salvador, cessou definitivamente qualquer cabimento
para o messianismo de um «Predestinado Colectivo» concebido
em termos de realização histórica (na terra e na história) do
Reino de Deus escatológico, segundo um modelo político-



500

-religioso de teofania e/ou teocracia e/ou aliança dos dois po-
deres (espiritual e temporal) na subordinação do poder temporal
ao espiritual, num regime de afirmação da glória de Deus, da
Igreja e do Príncipe, qual o do Quinto Império do Padre António
Vieira.

Em suma, de forma oposta a Vieira, Sampaio (Bruno) con-
cebe o messianismo em termos de um «espírito» encoberto no
«Homem» e na «História»: como um «espírito» absolutamente
impessoal e imaterial, humanitário e unitário, que já está na
história e no homem, mas que nunca estará de todo (até ao fim
dos tempos). Estamos certos de que é precisamente isto que
Bruno diz, quando afirma:

Porque pela ventura dignos não sejamos, o Enco-
berto encoberto nos fica e na «história do futuro» corren-
tiamente não aprendemos a deletrear. 76

76 Cf. Bruno, O Encoberto, 381.
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CAPÍTULO II

DE «O ENCOBERTO» DE BRUNO
À «NOVA INTERPRETAÇÃO DO SEBASTIANISMO»

DE MARINHO: O MESMO MESSIANISMO? *

Profundamente identificado com a dimensão espiritual e
transcendente do messianismo, José Marinho demonstra um
especial «interesse» pelo «sebastianismo português». Visando
desvelar e afirmar a dimensão mítico-profética do «sebastia-
nismo português», Marinho investirá numa «nova interpre-
tação» da fenomenologia de tal sebastianismo. Com um tal
projecto, Marinho propõe-se superar, quer a atitude dos apolo-
getas, quer a atitude dos detractores e dos indiferentes do «se-
bastianismo português».

É que, para Marinho, em relação ao sebastianismo, para
além da atitude dos apologetas, dos detractores e dos indi-
ferentes, há a atitude, a única, histórica e filosoficamente, legí-
tima, dos que se interessam por interpretar e compreender o
«sebastianismo português» na sua génese, nas suas formas e
consequências.

* Este texto, com o título «O sebastianismo português à luz do
pensamento de José Marinho: uma ‘nova interpretação’?», corresponde
dominantemente ao que foi publicado in Repensar José Marinho — Come-
moração do Centenário do Seu Nascimento — Actas do Colóquio (coordenação
de Maria José Cantista e Maria Celeste Natário), Porto, Campo das Letras
Editores, 2005, 113-150.
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É que, para Marinho, o essencial do «sebastianismo por-
tuguês» não está em que «D. Sebastião pudesse ou não regressar
de um género de vida distante ou até da própria morte para
cumprir sua missão fatal», como não está em considerar a
«lenda sebástica» meramente na sua genealogia e/ou nos seus
reflexos culturais.

É que, para Marinho, o essencial e o decisivo do estudo do
«sebastianismo português» tanto estará em «interpretar e
compreender» a sua significação universal, como em procurar
em tal estudo «elementos para uma antropologia renovada, ou
seja uma nova visão compreensiva do homem, dos seus ca-
minhos e dos seus fins» 1.

Assim, para Marinho, uma «nova interpretação» do «se-
bastianismo português» nem tem nada a ver com a versão de
Chamfort e do Lord Trawley, para os quais, segundo Bruno, os
portugueses são um povo, «a metade do qual está á espera do
Messias e a outra metade á espera de um rei chamado Sebastião
que morreu ha duzentos annos» 2, nem tem nada a ver, quer com
a versão de Carlos Malheiro Dias, quer com a versão de António
Sérgio, para os quais o sebastianismo corresponde, respecti-
vamente, a um dogma de pressuposto católico e a um absurdo
de pressuposto iluminado 3.

1 Cf. J. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in Obras de José
Marinho (edição de Jorge Croce Rivera), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 2003, vol. V, 35-43. Adverte-se que, ao seguir-se a edição
organizada por Jorge Croce Rivera, também por sistema se respeitarão as
seguintes «convenções de transcrição» que ele consagra em relação aos
manuscritos de José Marinho (depositados na Biblioteca Nacional de
Lisboa):

[[ ]]: para indicar o início e o termo de expressão riscada;
< >: para indicar o início e o termo da interpolação de uma ex-

pressão;
[...]: para indicar redacção interrompida ou truncada.
2 Cf. Bruno, O Encoberto, Porto, Livraria Moreira-Editora, XVI-XVII.
3 Cf. António Sérgio, Tréplica a Carlos Malheiro Dias sobre a Questão

de «O Desejado», Lisboa, Edição da «Seara Nova», 1925, 94 pp.; idem,
Interpretação Não-Romântica do Sebastianismo, in Obras Completas — Ensaios,
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Para Marinho, diversamente, uma «nova interpretação» do
«sebastianismo português» terá sobretudo a ver com as pers-
pectivas mítico-proféticas que subjazem ao messianismo de
D. João de Castro, de Bocarro Francês, do Padre António Vieira,
de Oliveira Martins, de Sampaio (Bruno), de António Nobre, de
Pascoaes ou de Fernando Pessoa.

Génese de «Nova Interpretação do Sebastianismo»

«Nova Interpretação do Sebastianismo» consubstancia a obra
que Marinho intentou escrever sobre a problemática do «sebas-
tianismo português».

Correspondendo a um projecto que lhe vem desde a ju-
ventude, Marinho ocupar-se-á desta obra sobretudo durante os
anos de 1947-1949, não chegando, no entanto, a dá-la por ter-
minada, nem, em consequência, a publicá-la.

Sujeita a grande evolução no âmbito do título, da estrutura,
do conteúdo e da forma, a obra, que virá a adoptar por fim o
título de «Nova Interpretação do Sebastianismo», não passará
entretanto de um conjunto de «esquemas», sucessivos e cada vez
mais desenvolvidos, dos quais, o último, pelo teor mani-
festamente pre-final da respectiva estrutura, conteúdo e forma,
bem se poderá considerar como correspondendo à ideia que
Marinho tinha sobre uma «nova interpretação» do «sebastia-
nismo português».

Será a este «esquema» que nos referiremos sempre que
posteriormente viermos a aludir a «Nova Interpretação do Sebas-
tianismo».

Atentas as palavras de Marinho e a «Apresentação» com
que J. Croce Rivera introduz o volume em que insere «Nova
Interpretação do Sebastianismo», aparece como pertinente referir

3.a ed., Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1980, t. I, 239-251; idem, Carta-
-Prefácio a Carlos Malheiro Dias, in Testemunhos Históricos — O Desejado,
Paris-Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, 1924, VII-XXXI.
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que a aludida polémica de António Sérgio e de Carlos Malheiro
Dias sobre o sebastianismo português (1924-1925) terá contri-
buído de forma relevante para que Marinho, ainda na fase da
juventude, tenha despertado para o imperativo do estudo do
«sebastianismo português»:

E, no entanto, na idade juvenil, eu estava por vezes
caminhando no sentido de uma acomodação com aquelas
formas de filosofia ou da política de vistas curtas, ins-
piradas no sentido latino e ladino que tem sua primeira
expressão num helenismo latinizado ou num apolinismo
do sol sem sombra e que, em forma moderna, há longos,
longos anos estéreis, importamos de Roma ou de Paris,
por via religiosa ou profana. O primeiro sério abalo que
me pôs no caminho difícil, que devia ser afinal o meu,
que pôs, digo, o meu pensamento de acordo com o meu
coração, de lançar fora as francesias progressistas e o que
há de dessorado na tradição católica, ibérica e portu-
guesa, foi a polémica sobre o sebastianismo entre António
Sérgio e Carlos Malheiro Dias. Comecei desde então a ver
que ambos os distintos escritores viam curto ou pouco,
e, com eles, os sapientes ou inspirados senhores que à
esquerda e à direita um e outro representavam. Pois falar
em nome da tradição e dos direitos da poesia e da arte,
não significa tê-las autênticas, e falar muito em nome da
razão é sinal de não possuir a fundo o seu segredo nem
o responsável exercício dela. 4

Efectivamente, segundo a «Apresentação» de J. Croce
Rivera, Marinho, numa nota dos «Cadernos de Reflexão sobre
a Cultura e a Vida», datada de Novembro de 1925, já fala da
«necessidade de uma História do Sebastianismo» em que, por
um lado, se procedesse à análise do sebastianismo português
«na sua génese e evolução», e, por outro, se criassem condições

4 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 205;
também J. Rivera, Apresentação, in Obras de José Marinho, vol. V, 9.
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para ultrapassar o carácter dominantemente apologético ou de
condenação do «sebastianismo português»:

[[Como fazer uma História do Sebastianismo? Quais
os elementos para a elaboração dessa História? Estamos,
hoje como sempre temos estado, em más condições para
julgar o sebastianismo: temos dum lado a superficialida-
de dos sebastianistas, do outro o juízo severo de Sérgio.
A atitude dos sebastianistas tem valor porque provem
daquele sentimento e intuição de que provem o sebas-
tianismo. A atitude de Sérgio tem valor porque prevê os
exageros da tese sebastianista tal como ela é posta. Mas
o sebastianismo é [[contra o que julga Sérgio]] <como
tudo> qualquer coisa de bem profundo que é preciso
analisar com cautela na sua génese e evolução <antes de
o condenar como faz Sérgio>. Daí a necessidade de uma
História do Sebastianismo, uma das obras fundamentais
de entre as que é necessário fazer.]] 5

Por sua vez, em Julho de 1929, em carta a José Régio,
Marinho manifesta ter já abandonado o desenvolvimento do
projecto da «História do Sebastianismo», optando por integrar
tal projecto numa «Teoria do Messianismo», de âmbito mais
universal, na qual se propõe retomar o problema do «Encoberto»
de Sampaio (Bruno):

[...] eu tenho em mente uma «Teoria do Messia-
nismo» em que queria retomar o problema do «Enco-
berto» que o Bruno me pré-plagiou. E esta teoria estava
justamente baseada na distinção entre sciência no sentido
ocidental e sciência noutro sentido; entre sciência e
sabedoria. De todos os aspectos do problema lhe falei já
um pouco. Mas a síntese ainda não a consegui. De algum
modo a publicação de uma tal teoria será ainda mais
perigosa e difícil do que chegar a dar-lhe expressão. Pois

5 Cf. J. Rivera, Apresentação, in Obras de José Marinho, vol. V, 10.
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é certo que eu pretendo com ela dar orientação à vida
espiritual do nosso país, o que não é coisa pouca. É ne-
cessário pensar e pensar muito nisto como em tudo. 6

De uma tal «Teoria do Messianismo» apenas é possível
encontrar no espólio de Marinho algumas das páginas iniciais,
através das quais se constata que o sebastianismo é para o autor
uma «forma de messianismo na história portuguesa» e um
«modo orgânico de ser» que subjaz a todas as formas da cultura
e da política 7.

No entanto, apesar de se assumir como «pensador perante
os homens», Marinho, no imediato, não se ocupará nem do
«sebastianismo português», nem da cultura portuguesa. Na
verdade, mais ou menos até 1947, Marinho ocupar-se-á funda-
mentalmente do sentido do ser, através da obra «Significado e
Valor da Metafísica», que também ficará inacabada 8.

Por sua vez, ao retomar em 1947 o projecto do messia-
nismo e do «sebastianismo português», Marinho dar-se-á conta
de que o panorama sociocultural português se havia modificado
consideravelmente. Ainda com maior nitidez do que na juven-
tude, Marinho constata então que o «esgotamento da lenda
sebástica» tinha atingido o seu limite 9:

Chegámos hoje, entretanto, à fase de completo esgo-
tamento da lenda sebástica. Já ninguém acredita que o
D. Sebastião regresse numa manhã de nevoeiro. Ainda no

6 Cf. ibidem, 11.
7 Cf. ibidem, 11-12.
8 Cf. ibidem, 12-13.
9 Vendo em Amorim Viana a expressão máxima do racionalismo por-

tuguês do século XIX, Marinho declara: «A situação presente é desenhada
muito bem no livro de nosso pensador do século XIX <Amorim Viana>,
Defesa do Racionalismo ou Análise da Fé, indubitavelmente a [[melhor
experiência]] <mais séria expressão do pensamento> racionalista <entre
nós>. Aí separa // o pensador nitidamente as duas ordens divina e hu-
mana. Nenhum influxo angélico, nenhum prodígio, nenhum milagre —
tal o consequente pensar quási geral» (cf. Marinho, Nova Interpretação do
Sebastianismo, in vol. V, 42).
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século passado se aludia a uma ou outra velhota que,
ignorante de cronologia e extremamente crédula, afir-
masse em qualquer canto da província a possibilidade do
reaparecimento milagroso. Já ninguém agora fala de tal
coisa. O tempo, diz-se, acaba sempre por eliminar mitos,
lendas e <aventurosas profecias, reduzindo> [[da ima-
ginação e reduz o]] mundo e homem às [[suas]] próprias
proporções e real aparência. A maioria dos portugueses,
seguindo o saber averiguado da Europa, [[que se tornou]]
<volvido> geral consenso e opinião, não admite já que
[[alguma]] <qualquer> coisa ocorra para além do mundo
que a razão e a experiência determinam como único, [[e]]
seguro e certo, [[e não]] <nem> admite consequentemente
influência [[de]] <ou> interferência alguma [[para]]
<desse> além na vida dos humanos e nas coisas do mun-
do. Atingimos o momento da mais ampla completa des-
crença em milagres e prodígios. 10

Porém, porque, em 1947, terá sido instigado por Hernâni
Cidade, seu antigo professor no Porto, entretanto transferido
para a Faculdade de Letras de Lisboa, a redigir uma obra sobre
o «sebastianismo português», e porque terá sido apoiado pela
Fundação Casa de Bragança (com subsidiamento e disponi-
bilização do arquivo e biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa)
no empreendimento de uma tal obra, Marinho, durante os anos
de 1947-1949, entregar-se-á com denodo à «nova interpretação»
do «sebastianismo português», realizando uma «investigação
bibliográfica e documental muito vasta, da qual foi anotando,
em cadernos de apontamentos, diversas listas de manuscritos e
livros antigos e recentes, transcrições de documentos, além de
textos breves de reflexão».

No entanto, pelas naturais dificuldades de elaboração duma
tal obra, pelos caminhos de meditação filosófica a que não terá
podido deixar de se entregar, porventura por outros problemas
que desconheçamos, o que é certo é que «Nova Interpretação do

10 Cf. ibidem.
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Sebastianismo», sugerida por Hernâni Cidade e financiada pela
Fundação Casa de Bragança, não viu o seu fim propriamente
dito, ficando-nos portanto legado tão-só um «esquema» pre-
-final, como mais uma das suas obras inacabadas e inéditas 11.

Da concepção «filosófica» da história à «Nova Interpretação do
Sebastianismo»

Ao propor-se uma «Nova Interpretação do Sebastianismo»,
Marinho, logo desde o prólogo da obra, será apodíctico no
tocante ao facto de ela dever assentar numa interpretação
«filosófica» da história.

É que, para Marinho, constitui uma axioma que «toda a
interpretação» da história, «sob pena de não ser nada», deve ser
«filosófica» 12, seja porque «toda a interpretação» que «se refere
ao mundo natural, ao pensamento e obras do espírito ou à

11 Cf. Rivera, Apresentação, in Obras de José Marinho, vol. V, 13-14.
Segundo J. Croce Rivera, no primeiro «esquema», sob o título de «O Se-
bastianismo na História», Marinho retomara e desenvolvera as ideias já
contidas na «Teoria do Messianismo»; no segundo «esquema», sob o título
de «Nova Interpretação do Sebastianismo, nas suas origens, desen-
volvimento, formas culturais», Marinho retomara e ampliara o anterior
sobretudo com a questão da «Ilha Encoberta»; no terceiro «esquema»,
Marinho, para além de operar uma profunda alteração na disposição dos
capítulos, adoptara como título «Memória e Profecia»; no quarto «es-
quema», Marinho, aperfeiçoando o «esquema» anterior, já muito estru-
turado, precisara os temas a serem desenvolvidos em cada capítulo e
consagrara como título «O Sebastianismo — Interpretação histórica»;
finalmente, num quinto «esquema», que J. Croce Rivera considera «parecer
ter sido o último estádio de redacção», Marinho efectua ligeiras alterações
à designação e ordem dos capítulos e consagra como título da obra o de
«Nova Interpretação do Sebastianismo», acompanhado do subtítulo
«Origens, desenvolvimento e formas culturais», já anteriormente ensaiado
(cf. ibidem, 15-18).

12 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 36.
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história» deve «buscar desvendar o que está velado ou patentear
o oculto» 13, seja porque compete à «filosofia verídica» «esta-
belecer o sentido da história em sua amplitude e fundura» 14.

Marinho fará mesmo questão de afirmar que não é senão
porque equaciona a interpretação da história segundo uma
perspectiva «filosófica» que logra «ver o que o sebastianismo
significa»,

Eu pretendo ter visto o que o sebastianismo signi-
fica. A sua significação apenas me apareceu porque não
me limitei a vê-la como coisa meramente histórica. Como
tudo quanto nasce, ele nasceu antes da história e, como
tudo quanto significa, ele assumiu realidade para além
dela. Neste ponto, serei levado ao estudo das obras últi-
mas e primeiras, ali onde ele assumiu significação mais
profunda 15,

compreendendo consequentemente por tal via que o D. Se-
bastião a vir não é um rei «político ou político-religioso», mas
sim um rei «outro», o rei do «Império da profecia»:

Não, não vem, não regressa esse rei aventureiro
vestido de negro e de espada coruscante. D. Sebastião
regressa outro. Outro que não político ou político-
-religioso é o Império da profecia, outro o sentido que
inspira este livro. E será fácil já adivinhá-lo a quem
meditar o Maranos de Pascoais ou o Encoberto de Bruno. 16

Mais, especificando a sua concepção «filosófica» de inter-
pretação da história através do contraponto de duas pers-
pectivas de natureza oposta, Marinho dirá que «a história não
pode ser humanística» 17, uma vez que «o homem é também o

13 Cf. ibidem, 36-37.
14 Cf. ibidem, 110.
15 Cf. ibidem, 37.
16 Cf. ibidem.
17 Cf. ibidem, 104.
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seu sonho e a sua saudade» 18, mas que ela, ao contrário, deve
integrar a dimensão mítico-profética, e isto, quer porque, «se a
história é humana [...], ela não pode ter a pretensão de dizer
tudo quanto ao homem interessa» 19, quer porque «a idade
positiva, que há-de ser, e que cautelosamente nunca se diz ser
já, tem como pressupostos a idade teológica, a mais bem
caracterizada e a idade metafísica, simples transição» 20.

Explicitando o pressuposto de que «a história não pode ser
humanística», mas sim trans-positiva e/ou trans-histórica,
Marinho, em ordem à evidenciação de uma tal perspectiva,
veiculará três directrizes fundamentais: em primeiro lugar, que
a história deve ser «atenta à vida nos seus múltiplos e con-
trastantes aspectos e que nenhum preconceito possa dispensá-
-la de compreender a vida vivida ou sonhada, na sua vasti-
dão» 21; em segundo lugar que «<é urgente estabelecer> um
conceito de história suficientemente amplo para nela caber o
homem, com todas as suas crenças, amor do risco, fantasias e
quimeras» 22; em terceiro lugar, que «interpretar e compreender»
a história não pode consistir na mera «aplicação da mente
humana a documentos», porque «toda a concepção documental
da história traduz já uma atitude na qual uma parte da vida
humana não pode caber» 23.

Explicitando o pressuposto de que a história deverá
englobar uma perspectiva mítico-profética, Marinho, para além
de excluir que o homem e a história sejam assumidos exclu-
sivamente à luz de «factores de ordem geográfica, económica e
social» 24, conotará com a dimensão mítico-profética da história
dois outros parâmetros fundamentais: primeiro, que «o que
nunca foi feito, o irrealizado, como sonho e aspiração veemente,

18 Cf. ibidem, 53.
19 Cf. ibidem, 104.
20 Cf. ibidem, 107-108.
21 Cf. ibidem, 53.
22 Cf. ibidem.
23 Cf. ibidem, 201.
24 Cf. ibidem, 55.
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move mais profundamente o homem do que o visível e clara-
mente explícito» 25; segundo, que o que por excelência exprime
o sonho e a aspiração do homem é o mito e a lenda 26.

A partir da aplicação duma tal perspectiva à interpretação
da história e ao «sebastianismo português», Marinho tanto virá
a afirmar que a sua «interpretação do sebastianismo», mais do
que uma «nova interpretação» do «sebastianismo português»,
consubstancia uma «nova teoria [ou] visão da história» ou
«antropologia renovada» 27, como, por considerar que «a idade
dos mitos e das lendas, dos milagres, prodígios ou profecias»
não passou 28, e que «não apenas com o mito e a lenda, mas
também com [...] religião, poesia e arte, e filosofia —, é a história
renitente» 29, virá a consagrar em relação ao mito e à lenda os
seguintes enunciados: em primeiro lugar, que o mito e a lenda
consubstanciam as principais formas de expressão do sonho e
da aspiração do homem; em segundo lugar, que o mito não
pode ser tomado ou confundido com o «facto histórico» e com
o «fenómeno histórico» 30; em terceiro lugar, que, não obstante

25 Cf. ibidem, 56.
26 Cf. ibidem, 52-56.
27 Cf. idem, ibidem, 200; também in ibidem, 43. Reforçando a ideia de

que, com a «nova interpretação do sebastianismo», o que fundamental-
mente acaba por veicular não é senão uma «nova teoria [...] da história»
ou uma «antropologia renovada», Marinho declara na «conclusão» da
obra: «A conclusão deste escrito ultrapassa em muito o tema aparente.
Esperamos, no entanto, nos seja relevado o termos falado de D. Sebastião
e concluirmos falando do homem, esperamos se compreenda que tenha-
mos falado de uma lenda messiânica e acabemos justo acabamento deste
nossos trabalho adiantando alguma coisa sobre o que é hoje o mais inde-
ciso problema do homem e deveria ser o mais decisivamente posto» (cf.
ibidem, 213).

28 Cf. ibidem, 52.
29 Cf. ibidem.
30 Cf. ibidem. Não obstante sustentar em relação ao mito a posição

mencionada, Marinho tem o cuidado de excluir que se estabeleça qualquer
conotação do mito com o «homem das cavernas» ou com algo de «infe-
rior». E ele corporiza essa preocupação, pondo em evidência dois aspectos
fundamentais: por um lado, que «o mito e a situação mítica, com tudo
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a importância da perspectiva mítica da lenda para uma inter-
pretação transpositiva ou transcendental da história, «não há
que confundir lenda com mito» 31.

Por um lado, Marinho sustentará que o mito não pode ser
tomado ou confundido com o «facto histórico», porque, no seu
entender, ao contrário do mito que apela para realidades de
natureza originária e/ou trans-histórica, o «facto histórico»
consubstancia factos realizados e delimitados, factos cuja
ocorrência decorre de determinados antecedentes e é res-
ponsável por determinados consequentes 32.

Por outro lado, Marinho sustentará que o «fenómeno
histórico» não pode ser confundido com o mito, porque, para
ele, o «fenómeno histórico» «tanto significa ou traduz o que
aparece numa relação habitual de antecedentes a consequente,
como o que rompe a cadeia dos fenómenos e surge como
incompreensível» 33.

quanto têm de inferior», significam uma realidade que «persiste sempre
sob a forma da fé ou da esperança, ou pelo menos de anseio ou desejo,
na alma singular do homem mais céptico ou desabusado, assumindo
embora as formas mais estreitas ou disfarçadas em termos de religião
oficial, de filosofia positiva ou de política pragmática» (cf. ibidem, 202); por
outro lado, que, com o mito e/ou com a linguagem mítica, é essencial-
mente o «problema do homem e do seu destino» que se põe (cf. ibidem,
139), já que o mito «não nos afirma apenas a existência de uma relação
divina d[o] homem e de uma comunidade divina do humano ser, mas a
progressiva revelação e realização da vida do homem como vida divina»
(cf. ibidem). Aliás, especificando a afirmação de que com o mito é «o pro-
blema do homem e do seu destino que se põe», Marinho afirmará:
«E assim desde a trindade egípcia, à religião grega e ao cristianismo, uma
comunidade simbólica assinala uma verdade permanente. Nela vive o
homem, e, em graus diversos, todo o mito, toda a lenda, toda a [forma
de poesia ou narrativa saudosa ou irredutivelmente atraída pela esperança
imperitura, rememora a separação entre Deus e o homem, a queda, a dor
e a morte, preanuncia o restabelecimento da harmoniosa unidade]»
(cf. ibidem).

31 Cf. ibidem, 71.
32 Cf. ibidem, 201.
33 Cf. ibidem.
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Finalmente, Marinho sustentará que a lenda não pode ser
tomada como uma normal configuração mítica, interpretada
consequentemente como o mito, porque «toda a lenda» 34

subsume tão-só uma «forma transiente» do «carácter originário
do mito» 35.

Numa palavra, assumindo os «mitos originários» 36 à luz do
seu verdadeiro entendimento, e subsumindo o carácter mítico
da lenda segundo uma perspectiva de mera analogia com o
mito, Marinho, sem deixar de se declarar em linha com o cami-
nho aberto por Sampaio (Bruno) n’O Encoberto 37, tanto afirmará
que a lenda «é o que se transmite nas mesmas águas do his-
tórico e toda a lenda mesmo quando perdurável é temporal em

34 Cf. ibidem, 139.
35 Cf. ibidem, 71.
36 Cf. ibidem. Ao caracterizar o «mito originário», Marinho tem em

conta, quer o carácter «imaginal», o «sentido» e a capacidade de o mito
«determinar à acção» («O motivo disso está em que o mito interessa de
tripla maneira os homens, e os interessa em diferentes planos de cultura.
Em primeiro lugar, o mito é imaginal, em segundo lugar, o mito tem um
sentido, finalmente, // o mito tem uma potência sugestiva capaz de deter-
minar à acção»), quer o carácter «originário» do mito, à luz do qual explica
a origem do cosmos: «O mito é originário em duplo sentido: primeiro,
porque nos fala da origem, segundo, porque a mesma maneira como se
concebe e exprime é tal que não podemos na história remota aperceber
ou descortinar longinquamente nada que o preceda. Originário na matéria
ou potência do sentido, o mito é-o também na forma como que aquela
humanamente pode assumir. Nele se vê ou entrevê a visível origem de
todo o humano ser, saber e agir» (cf. ibidem, 72).

37 Cf. ibidem, 68; 122. Denunciando a «desatendida importância de
Bruno», Marinho, nos «Textos sobre Sampaio Bruno», fala nestes termos
deste autor: «Não é fácil provar em simples artigo ser Sampaio Bruno um
daqueles grandes homens de Portugal cuja obra é absolutamente indispen-
sável para nos conhecermos bem no nosso passado, como também no
nosso presente senão ainda nas nossas possibilidades de futuro [...]. Houve
em Portugal no século XIX e princípios deste um pensador, cujo nome
ocorre, em geral, minimamente. Poucos homens, no entanto, há reais
representativos entre nós, e poucos que tão seriamente pensassem. Refe-
rimo-nos a Sampaio Bruno que no seu Encoberto apresenta uma teoria
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sua expansão, seu destino» 38, como afirmará que «a garantia da
lenda é o mito» 39, que a lenda «procede do que está para lá do
histórico, do pré-histórico em sua autenticidade» 40, que a rea-
lidade que a lenda presencializa não consiste no mero «so-
breviver de um passado entendido no habitual sentido» 41, que
a lenda consubstancia uma «sabedoria» que é susceptível de
fazer «rememorar o remoto passado» e «antecipar o [[remoto]]
<distante> porvir» 42.

Uma «nova interpretação» do «sebastianismo português»

Ao equacionar a história e a lenda segundo uma pers-
pectiva mítico-profética, Marinho criara sem mais as condições
para poder empreender uma «nova interpretação» do «sebas-
tianismo português» ou da «lenda sebástica».

À luz da concepção mítico-profética da história e da lenda,
Marinho não só logra afirmar que «a lenda sebástica tem sua
fonte não numa forma do passado ser ou conceber do homem,
mas rigorosamente no ser do homem sempre presente [...]» 43,
como logra afirmar que o «sebastianismo português» consubs-
tancia uma lenda «diferente de muitas outras», e isto, porque é

profética [...]. Advertiu-o Bruno no seu livro citado acerca do Encoberto,
livro que não se limita, em todo o rigor a tratar o tema de D. Sebastião,
mas põe de forma mais geral o problema do messianismo e da profecia»
(cf. idem, Textos sobre Sampaio Bruno, in Obras de José Marinho, vol. V, 523;
525; 531; idem, Estudos sobre o Pensamento Português Contemporâneo, 53; 55;
57; 61; 77; idem, Verdade, Condição e Destino no Pensamento Português
Contemporâneo, 80).

38 Cf. idem, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 71.
39 Cf. ibidem, 136.
40 Cf. ibidem, 72.
41 Cf. ibidem, 136.
42 Cf. ibidem.
43 Cf. ibidem, 137.
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uma «lenda profética» 44, uma lenda com «uma potência mítica
singular»:

O sebastianismo é uma lenda, mas [[uma]] lenda
que, diferente de muitas outras, [[conserva]] <traz e
projecta> uma potência mítica singular. 45

Ou seja, interpretando que «todo o sentido profundo do
sebastianismo está na sua irracionalidade» 46, significada «na
morte não aceite, na crença absurda, na esperança mais forte que
todo o sensato desmentido» 47, Marinho pode concluir que o que
verdadeiramente importa no «sebastianismo português» «não é
o que, com efeito, aconteceu, mas sim o que se acreditou fosse
e seria e inspirou astrólogos, profetas, visionários, poetas e her-
meneutas»:

Verdadeiramente, o que nos interessa como real no
caso de D. Sebastião não é o que, com efeito, aconteceu,
mas sim o que se acreditou fosse e seria e inspirou astró-
logos, profetas, visionários, poetas e hermeneutas. O in-
teresse específico da lenda sebástica está justamente em
ter sido objecto de confiante crença ou interpretação
muito mais para além de todo o senso. 48

Porém, para além sustentar uma tal interpretação acerca do
«sebastianismo português», Marinho também não deixa de
acautelar que se pense que a subsumpção mítica da «lenda
sebástica» se deve primordialmente a si. Para isso, Marinho,
efectuando uma certa hermenêutica à história da interpretação
mítica da «lenda sebástica» 49, faz questão de realçar que, antes

44 Cf. ibidem, 212; cf. também ibidem, 68; 139.
45 Cf. ibidem, 68.
46 Cf. ibidem, 124.
47 Cf. ibidem.
48 Cf. ibidem, 123.
49 É de ter em conta sobretudo dois contextos em que Marinho se

refere aos dois planos sob que Bruno equaciona o conteúdo do sebas-
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dele, já Bruno, fundamentalmente, o havia feito, distinguindo
entre os aspectos «histórico político e o propriamente mes-
siânico», entre o sebastianismo e o messianismo, entre o sebas-
tianismo na sua «essencialidade» e o sebastianismo das «efé-
meras aparências»:

Bruno distingue, numa primeira instância, messia-
nismo e sebastianismo, como numa segunda instância
distingue o sebastianismo na sua essencialidade, das
efémeras aparências. Mostra que muito ao contrário do
que insinuam os críticos ou historiadores que não se
detiveram perante o fenómeno, o messianismo surge
sempre desde a antiguidade aos nossos dias em deter-
minadas condições. É a tese que através do livro se de-
senvolve e com as páginas do prólogo se anuncia. 50

tianismo e do messianismo. Num deles, Marinho afirma: «Assim, devemos
a Bruno a definição essencial que o preconceito histórico de Oliveira
Martins impedira atingir. Bruno distingue no sebastianismo dois aspectos:
o histórico político e o propriamente messiânico [...]» (cf. ibidem, 192). No
outro, Marinho afirma: «Nesse livro [O Encoberto], cuja importância tinha
já sido posta por outros, e cuja exegese pela primeira vez neste livro se
tentou, distingue o profundo e minucioso pensador o sebastianismo
histórico e politicamente efémero, temporal e adjectivo, da substantiva,
milenária e universal corrente messiânica de que é herdeiro» (cf. ibidem,
214).

50 Cf. ibidem, 68-69. Marinho, acerca da distinção entre mito e lenda,
entre sebastianismo e messianismo, entre o «plano histórico» e o «plano
propriamente mítico» do sebastianismo, transcreve o seguinte extracto de
Bruno: «Vê-se, pois, que Oliveira Martins, na sua phantastica theoria
historica, confundiu dois factores differenciados diversificadamente: o do
sebastianismo e o do messianismo de Portugal; o primeiro considerado
irrisorio e pertença de maniaticos; o segundo reputado intangivel, como
inviolavel timbre da dignidade collectiva. Um, além da adaptação de
prophecias extranhas, derivava das trovas de Bandarra; o outro fundamen-
tava-se, além da tradição nacional anonyma, no juramento de D. Affonso
Henriques» (cf. ibidem, 69; também, Bruno, O Encoberto, 286-287; J. P.
Oliveira Martins, História de Portugal, 6.a ed., Lisboa, Parceria António
Maria Pereira-Livraria Editora, 1901, t. II, 70-84).



517

Em suma, ao consagrar na «Nova Interpretação do Sebas-
tianismo» o «plano histórico» e o «plano propriamente mítico»
do «sebastianismo português», Marinho mais não faz do que ter
em conta a distinção que Bruno já havia estabelecido ante-
riormente no seu «livro» O Encoberto.

Mas, porque Marinho, para além de distinguir com Bruno
entre «messianismo de Portugal» («o sebastianismo na sua
essencialidade», expressão da «profunda revivescência dos mais
profundos dons e anseios do homem» 51, expressão da «sempre
rediviva constante histórica do messianismo universal» 52) e
«sebastianismo português» (o sebastianismo das «efémeras apa-
rências», de «aspecto exterior, passageiro», i. é, o messianismo
do «drama ou a força acidentais») 53, também assume com
Bruno que «o messianismo surge sempre desde a antiguidade

51 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 124.
52 Cf. ibidem. Declarando que ainda não tivera possibilidade de aceder

à principal obra que Bruno pressupõe no tocante à perspectiva gnóstico-
-judaica do messianismo (Le Judaisme, ses Dogmes et sa Mission, de Michel
A. Weill, publicada em Paris, em 1869, em 4 vols.), e na qual se consagra
um messianismo universal, impessoal, imaterial e espiritual, Marinho não
só se fará eco de uma tal perspectiva messiânica, remetendo-se por con-
seguinte à concepção que Bruno consagra n’O Encoberto, como se fará eco
da relação que Bruno estabelece entre a concepção gnóstico-judaica do
messianismo e as perspectivas perso-caldaicas e greco-romanas do messia-
nismo: «Desde Krichna e Rama, Zoroastro, o livro de Daniel e os apoca-
lipses judeo-cristãos, até à mitologia clássica, e ainda na história sua
contemporânea dos mesmos racionalistas, críticos e positivistas filhos da
clara Gália, a doce França, se reflecte a crença vetustíssima da comunidade
divino-humana da morte e da ressurreição, da abjecção degradante com
a compensadora esperança, jamais vencida, de redenção. Em certos casos,
avulta o messianismo num homem, e temos então o homem-Messias,
noutros casos é todo um povo que é conhecido como capaz de endireitar
as veredas do espírito, na expressão evangélica, e temos então um povo-
-Messias (2)» (cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 69;
também, in ibidem, 70-71). Sobre o pensamento messiânico de Bruno, cf.
sobretudo os capítulos «V — Mytho», «VI — Realidade» e «VII — Deca-
dencia e Progresso» de O Encoberto, bem como Rocha, O Mal no Pensamento
de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Religião e do Mistério, vol. II, 105-317.

53 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 124.
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aos nossos dias em determinadas condições» como uma mani-
festação perene do homem e dos povos, então Marinho não só
poderá afirmar que «o messianismo não é qualquer característico
particular e deprimente em sua estulta singularidade da nação
portuguesa», como poderá afirmar que o «sebastianismo por-
tuguês» corporizado pela «lenda profética», enquanto expressão
do messianismo universal e da «mais antiga linha do messia-
nismo nacional», consubstancia uma «forma de messianismo» 54

e/ou corresponde a uma «forma que em dada época assume o
messianismo» 55:

O sebastianismo aparece como forma que em dada
época assume o messianismo. Desta maneira é refutada
a tese estreita daqueles que, seus apologetas ou seus
críticos, com diversa atitude mas comum e estreito cri-
tério advertem a manifestação peculiar sebástica sem
ascenderem à mais antiga linha do messianismo nacional
e, pois que a este não atingem, vedado têm alcançar a
sempre obscurecida, sempre rediviva constante histórica
do messianismo universal [...]. Que o messianismo não é
qualquer característico particular e deprimente em sua
estulta singularidade da nação portuguesa, claramente o
mostra Sampaio Bruno, determinando, como vimos, sua
ascendência até aos mais remotos tempos, como também
sua pervivência em tempos recentes, e em nações cujas
tendências filosóficas, circunstâncias culturais e situação
social se mostram das dos nossos séculos XIX e XVII tão
diferentes. 56

54 Cf. ibidem, 218.
55 Cf. ibidem, 69.
56 Cf. ibidem. Antecipando a assunção desta perspectiva de inter-

pretação do sebastianismo português, Marinho, anteriormente à «Nova
Interpretação do Sebastianismo», num pequeno ensaio «Sobre o Messia-
nismo», já havia advertido que era seu propósito «investigar das origens
do messianismo português, discutir o seu sentido histórico e procurar se
este sentido histórico, isto é, o sentido que tomou historicamente desde a
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Numa palavra, «inspirando-se» na «funda intuição habi-
tual» de Bruno, Marinho tanto considera que o «sebastianismo
português», «como tudo quanto aparece aos nossos olhos»,
«surge no tempo e na história» como uma «circunstanciali-
dade» 57, como considera que «não se explicou tudo no sebas-
tianismo quando apenas se atingiram os seus condicionantes [...]
históricos» 58.

Ou seja, partindo do pressuposto de que, para se «saber o
que é o sebastianismo», é tão importante ter em conta a história
como é indispensável «ter algum sério sentido do que seja mito
e profecia» 59, Marinho, por um lado, interpreta que, «sem a
pretérita grandeza» dos Descobrimentos e sem a «consequente
decadência» derivada da «derrota de Alcácer-Quibir e o desa-
parecimento da ‘maravilha fatal da nossa idade’», «não haveria

sua génese em Portugal até aos nossos dias, não encobrirá um sentido
mais profundo», anotando então que, em relação à questão do messia-
nismo, a sua «inspiração» e referencialidade só poderiam ser Sampaio
(Bruno): «De todas as obras dedicadas ao assunto em Portugal é incon-
testavelmente a obra de Sampaio Bruno a mais completa. O ‘Encoberto’
contém já a distinção que neste mesmo estudo vamos apresentar entre
Sebastianismo e Messianismo» (cf. idem, Ensaios de Aprofundamento e Outros
Textos, in Obras de José Marinho, vol. II, 448). No presente contexto, também
se nos afigura como muito pertinente anotar que, no mesmo ensaio, e
como que justificando o facto de se ocupar duma questão que, aparen-
temente, já havia sido tratada por Bruno com completo acerto e rara pro-
fundidade, Marinho exara as seguintes palavras, particularmente impor-
tantes para se averiguar sobre o grau de inovação e/ou de originalidade
do seu pensamento relativamente à interpretação do sebastianismo por-
tuguês e/ou do messianismo: «Não foi, porém, o mero intuito de renovar
a questão nos termos em que a pôs Sampaio que nos inspirou. Conquanto,
como mostraremos, este penetrante pensador tenha tocado o âmago do
problema, a sua obra é prejudicada pela demasiada erudição, não está
suficientemente desenvolvida, nem apresenta a questão com toda a clareza
que pode confrontar [...]» (cf. ibidem).

57 Cf. idem, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 122.
58 Cf. ibidem, 136.
59 Cf. ibidem, 212.
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visivelmente sebastianismo» 60; por outro lado, ele interpreta
que, «o ter sido D. Sebastião um insensato» ou o «admitir-se a
morte do temerário rei na batalha», «em nada afectaria a valo-
rização adequada do sebastianismo e não nos dispensaria da sua
séria e severa compreensão» 61.

Bom, mas, assim sendo, então, para Marinho, também fica
demonstrado que «a crença comum, que o bom senso, a ciência
e o chamado espírito crítico corroboram, segundo a qual é
verdadeiro o que pelos sentidos se apercebe ou pela razão se
verifica, tem a par de si outra crença igualmente comum: e é a
de que é também certo e verdadeiro o que a imaginação con-
figura e o desejo sustém», isto é, que, para além de ser tomada
como «louca imaginação» e/ou como «desvario razão», a «ima-
ginação» «é também o motor» da «razão», já que «sem ima-
ginação, a razão dogmática e o mundo adormece na rigidez dos
hábitos e dos interesses pequenos» 62.

E será com certeza por causa dum tal entendimento do
lugar e do papel da «imaginação», que, quando Marinho se
decide a empreender uma «nova interpretação do sebastia-
nismo», ele não adoptará como seu primeiro «propósito» o de
compreender e explicar a «real pessoa» ou «fazer uma apologia
de D. Sebastião como rei», mas adoptará como seu primeiro
«propósito» o de compreender e explicar «a sua imagem fan-
tástica e transfigurada na lenda, na profecia e na poesia conse-
quente», o de «ver como tão poderosamente se sobrepôs neste
caso à personagem real, a fantástica, havendo certamente mi-
lhares de casos em que tal se não verifica» 63.

Mas, finalmente, porque subsume a interpretação «filo-
sófica» da história e da lenda segundo uma dimensão mítico-
-profética, Marinho também poderá relacionar com o «sebas-
tianismo português» duas conclusões fundamentais: uma
primeiro, de natureza histórico-antropológico, à luz da qual se

60 Cf. ibidem, 122; também ibidem, 136.
61 Cf. ibidem, 114.
62 Cf. ibidem, 123-124.
63 Cf. ibidem, 122.
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torna possível afirmar que «no destino da pátria conflui o
destino do homem» 64; uma segunda, de natureza trans-histórica
ou transcendental, à luz da qual se torna possível afirmar que,
com o sebastianismo («lenda sebástica»), «Portugal saltou fora
do tempo» 65 e/ou «cai fora da história ou ultrapassa-a» 66.

E será graças à perspectiva histórico-positiva e mítico-
-profética sob que concebe a história e a lenda, que Marinho
logra afirmar que «o sebastianismo, que a muitos pareceu uma
obsessão, um absurdo, é a mais lógica das situações da Europa,
porque é o antecipar-se da situação futura», que «o sebastia-
nismo assinala, como toda a presença do mítico no seio da
história, a ruptura da história» 67.

Por um lado, porque interpreta o «sebastianismo por-
tuguês» como «o antecipar-se da situação futura» do homem e
da história, Marinho está em condições, quer de assumir os
Descobrimentos e o Renascimento como algo de «contrapolar e
antitético» do «sebastianismo português» 68, quer de questionar
o enciclopedismo, o positivismo e o materialismo dialéctico, o
«catolicismo fechado» e «os nossos homens cultos e críticos» da
via «humanística», «empirista ou racionalista», por não atinarem
com o carácter «utópico e acrónico» da «forma sebástica do
nosso messianismo» 69.

64 Cf. ibidem, 194.
65 Cf. ibidem, 190.
66 Cf. ibidem, 194.
67 Cf. ibidem, 208. Sublinhando a importância de tal significação do

«sebastianismo português», Marinho, no presente contexto, observa que
o homem moderno, pelo facto de ter rompido com a concepção mítico-
-profética da história, caminha para um impasse, se é que já não está nele:
«Desde o nosso primeiro capítulo sugerimos como a história do homem
moderno, e já a sua mesma vida, caminham para um impasse. Não é certo
que a ele não tenhamos já chegado, tal é o aspecto de dissolução ou de
apressado renovar de velharias que a vida actual manifesta» (cf. ibidem,
213).

68 Cf. ibidem, 215; 218.
69 Cf. ibidem, 203; 225. Marinho considera que os «nossos intelectuais

progressistas» «não puderam mais do que pôr a Natureza no lugar do
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Por outro lado, porque interpreta o «sebastianismo por-
tuguês» como «ruptura da história», à luz de cuja concepção
«D. Sebastião representa o herói redentor» da «contingência
radical» a que os portugueses ficaram submetidos com a «aven-
tura sebástica» de Alcácer Quibir 70, Marinho está em condições,
quer de sustentar que a «lenda sebástica» põe o homem perante
o «mistério da Ressurreição» e/ou perante o «absurdo enig-
mático da transmutação do homem em anjo e em Deus» 71, quer
de sustentar que «Alcácer Quibir é a punição e a partida de
D. Sebastião para a ilha encoberta significa o primeiro regresso
do homem posterior ao Renascimento àquele mistério e ao alto
e oculto sentido da vida que os novos sábios e os novos filó-
sofos, bem como os santos de vista curta e acção episódica e os
religiosos e os políticos da Reforma e da Contra-Reforma tinham
afastado para longe do humano crer, pensar e agir» 72.

Em suma, porque interpreta que «os católicos da tradição
estreita ou de não menos estrito modernismo» fecham a «reve-
lação do tempo num certo ser e um certo ponto da história,
quando a revelação de Cristo de toda a evidência se dá em
todos os momentos da história, em todos os homens e para

Deus cristão, os sábios no lugar da Igreja e dos seus teólogos, e a ciência
no lugar da teologia»: «Deveremos no entanto compreender a paradoxal
situação dos nossos intelectuais progressistas. Eles foram neófitos, ou os
seus próximos antepassados por eles, nessas coisas demasiado modernas
e promissoras, para poderem facilmente resignar-se a pô-las de parte. Por
outro lado, e apesar de tudo quanto se disse desde o século XVIII contra o
dogmatismo eclesiástico, a maioria dos nossos intelectuais, principalmente
os de formação cientista, receberam o velho dogmatismo com o leite
maternal e a ambiência em que nasceram. Quero significar, e durante anos
firmemente pensei e repensei este conceito, que os nossos intelectuais não
puderam mais do que pôr a Natureza no lugar do Deus cristão, os sábios
no lugar da Igreja e dos seus teólogos, e a ciência no lugar da teologia.
Agora que por todos os lados se afirma o carácter hipotético e condicional
[do] científico, não podem eles mais que repeti-lo» (cf. ibidem, 185-186).

70 Cf. ibidem, 190-191.
71 Cf. ibidem, 194.
72 Cf. ibidem, 225.
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todos os homens» 73, porque interpreta que a razão do viver do
homem não está em «encontrar a vida para além da morte», mas
sim em «reencontrar» «o que se perdeu» 74, porque interpreta
que o «sebastianismo português» não é meramente uma ex-
pressão de «retrocesso» histórico, mas sim uma expressão de
«retrocesso e progresso» 75, porque interpreta o «sebastianismo
português» em consonância com a concepção messiânica do
Apocalipse, de Bandarra e de Bruno 76, Marinho, então, pressu-
pondo que, com o sebastianismo, «estamos depois», que, com
o sebastianismo, «Portugal detém-se e antecipa» 77, e que, «no
fundo, o sebastianismo é, como forma do messianismo, o
sentido sempre presente da comunidade humana e também
divina da morte e da ressurreição e a ansiedade de concluir os
tempos e de regressar ao bem perdido» 78, tanto se considerará
em condições de afirmar que os «homens apressados e se-
quiosos de uma verdade fácil ou de uma religião ou de uma
política facilitada como parcial e finito» serão incapazes de
compreender o «utópico e acrónico» da «forma sebástica do
nosso messianismo», como se considerará em condições de
afirmar que «esses homens apressados são os filósofos, os sábios
e os religiosos de qualquer contra-reforma que são afinal não
religiosos verdadeiros, de autêntica fé, aberta esperança, cari-
dade imperiosa e justiça sempre inquieta e insatisfeita, mas sim-
ples aproveitadores da religião» 79.

73 Cf. ibidem, 209.
74 Cf. ibidem, 225.
75 Cf. ibidem, 219. Ao interpretar o sebastianismo como «retrocesso

e progresso», e não como mero «retrocesso» histórico, Marinho manifesta
pressupor a concepção que Bruno sustentara relativamente à «decadência»
e/ou «progresso» nos séculos XVII, XVIII e XIX (cf. Bruno, O Encoberto, 315-
-316; também Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 158-
-244).

76 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 219.
77 Cf. ibidem, 219.
78 Cf. ibidem.
79 Cf. ibidem, 202.
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As referências da «Nova Interpretação do Sebastianismo»

«Nova Interpretação do Sebastianismo» é antes de mais a
prova inequívoca de que o «sebastianismo português» foi
sempre na cultura e no pensamento português uma temática
importante e recorrente.

Com efeito, se, nesta obra, Marinho observa que «já com
Garrett o interesse estético pela lenda sebástica e o sentido da
sua fecundidade são evidentes» 80 e que «o sebastianismo
preparou o caminho do romantismo» 81, ele também não deixa
de observar que a temática do sebastianismo teve uma ex-
pressão ainda maior após o Romantismo.

É que, para Marinho, a compreensão do «sebastianismo
português» fora ainda mais aguda com Oliveira Martins, Sam-
paio (Bruno), Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa do que
com Bandarra, D. João de Castro, Padre António Vieira e Bo-
carro Francês 82.

Apesar de uma tal menção por parte de Marinho, im-
portará, a nosso ver, ter em atenção sobretudo que o mesmo
Marinho, a propósito desse tipo de atravessamento da cultura
e do pensamento português, faz questão de realçar que a abor-
dagem do «sebastianismo português», em geral, não revestira
senão uma forma pobre.

80 Cf. ibidem, 154. Referindo-se noutro contexto à posição de Garrett
sobre o sebastianismo, e de forma comparada com a posição de Herculano,
Marinho ainda afirmará: «Se, como vamos ver, a Garrett o sebastianismo
interessa e a Herculano passa desapercebido ou desvalorizado, se o
sebastianismo sobe posteriormente à mais alta forma poética em Teixeira
de Pascoais, é porque numa linha de poetas, de românticos e videntes,
libertos de um tipo de racionalismo estético que exclui o irracional, o mito
e a lenda, as subtis relações das almas e das coisas, a intuição aguda, a
imagem reveladora e a profecia, prepararam o caminho do mundo visível
para o que chamamos universo interior» (cf. ibidem, 149).

81 Cf. ibidem, 155.
82 Cf. ibidem, 149; 154-155.
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A tal propósito, Marinho anotará que a generalidade dos
nossos poetas modernos, «situando-se diversamente, mais perto
de Antero, ou mais perto de Nobre», «não alcançam a expressão
extrema e mais acabada do sebastianismo que neste ponto do
nosso estudo cabe agora considerar» 83.

No entender de Marinho, só lograram destacar-se algumas
excepções, sobressaindo entre elas Bruno, Pascoaes e Pessoa: o
primeiro, no âmbito do pensamento; os outros dois, no âmbito
da poesia:

Se em relação à nossa cultura, quiséssemos marcar
uma personalidade simbólica desta fase apontaríamos
Sampaio Bruno, o homem genial como poucos na Europa
do seu tempo e depois [...]. Na poesia indicaríamos Tei-
xeira de Pascoais e, noutro sentido, divergente, Fernando
Pessoa. 84

É óbvio que, em face de uma tal tradição filosófico-cultural,
Marinho não podia deixar de se fazer eco dela na «Nova
Interpretação do Sebastianismo». E Marinho fá-lo-á mormente
no que concerne aos tempos modernos, a saber, em relação aos
que são posteriores ao século XVII.

Assim, «Nova Interpretação do Sebastianismo» confrontar-
-nos-á de imediato com três grandes constatações: em primeiro
lugar, que D. João de Castro, Padre António Vieira, Bocarro
Francês, Oliveira Martins, Antero, Pascoaes, Bruno, Nobre e
Pessoa são autores e concepções com que Marinho interage ao
longo da sua «nova interpretação» do sebastianismo 85; em

83 Cf. ibidem, 167. Explicitando a atitude messiânica de Antero de
Quental e de António Nobre, Marinho dirá neste mesmo contexto: «Pe-
rante o sebastianismo estes nossos dois tão significativos poetas situam-
-se em pontos opostos diametralmente. Antero é o menos messiânico dos
nossos poetas, o menos visionário, o de mais desesperada e abissal lucidez.
Nobre, pelo contrário, com sua credulidade e magoada sensibilidade, é um
sebastianista nato [...]» (cf. ibidem, 167; também ibidem, 156).

84 Cf. ibidem, 223; também ibidem, 167.
85 Cf. ibidem, 156; 167; 170-183; 193-195; 196-198; 223.
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segundo lugar, que D. João de Castro, Bocarro Francês, Oliveira
Martins e Bruno são os autores e as concepções com que Ma-
rinho manifesta identificar-se globalmente 86; em terceiro lugar,
que Bruno é o autor e a referência que Marinho por excelência
privilegia 87.

Deste modo, e independentemente de demonstrar uma
atitude de explícita interlocução com a generalidade dos autores
mencionados, Marinho não só dará uma atenção própria à
caracterização das exegeses proféticas do Padre Vieira, de
D. João de Castro, de Bocarro Francês e de Bruno, como, pondo
em confronto quatro exegeses, acusará uma manifesta prefe-
rencialidade pelas de D. João de Castro, de Bocarro Francês e de
Bruno 88 (e, entre estas três, como se verá, pela de Bruno):

Se consideramos detidamente a exegese profética de
Vieira na sua relação com as de D. João de Castro, Bo-
carro e Sampaio Bruno, a primeira passa a segundo
plano. De maneira geral, foi nestes que, principalmente
se atentou, e por várias razões. 89

Marinho fundamentará a sua preferencialidade pela versão
sebástico-profética de D. João de Castro, quer no facto de D. João

86 Cf. ibidem, 177.
87 Cf. ibidem, 185; 187; 192; 214; 223.
88 Tal preferencialidade não obstou a que Marinho também asso-

ciasse Bruno com Pascoaes, declarando, por um lado, que «à hermenêutica
profunda de Sampaio Bruno e à visão abissal de Teixeira de Pascoais
devemos a interpretação de carácter simultaneamente dialéctico e onto-
lógico de que damos síntese aqui» (cf. ibidem, 195), e, por outro lado, que
«no seu Maranos, que é sem dúvida o maior dos nossos poemas messiâ-
nicos e proféticos, como O Encoberto de Bruno é a obra central da nossa
filosofia messiânica e profética, surge a sublimada relação» (cf. ibidem, 193).

89 Cf. ibidem, 177. Independentemente da elevada consideração que
revela pela versão sebástico-profética do Padre António Vieira e dos jesuí-
tas (comparativamente com a que adopta para com a dos dominicanos:
cf. ibidem, 125), Marinho revela-se particularmente crítico e distanciado do
sebastianismo do Padre António Vieira (cf. ibidem, 170-175; também Rocha,
O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 244-317).
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de Castro ser «o primeiro dos exegetas cultos da lenda pro-
fética», quer no facto de D. João de Castro «não ser um sebas-
tianista ‘stricto sensu’, pois vê, entre todos mais fundo».

Mais, Marinho fundamentará a sua preferencialidade pela
versão sebástico-profética de D. João de Castro, quer porque
ele descobriu «já aquele sub-histórico genesíaco primordial em
que mergulha toda a visão profética e interpreta as profecias
do Bandarra com um maior conteúdo humano e o alcance mais
remoto» 90, quer sobretudo porque ele reconheceu «na sua Pa-
raphrase et Concordancia» que as «profecias de Bandarra»,
apesar de considerar que elas não são «canónicas», «são no
entanto um sinal, entre muitos, da assistência que o Espírito
Santo constantemente dá aos homens neste mundo»: «Não
sendo estas canónicas, são no entanto um sinal, entre muitos,
da assistência que o Espírito Santo constantemente dá aos ho-
mens neste mundo. E decerto, nota o intérprete, a assistência
divina irá até ao fim dos tempos através dos homens com dom
de profetizar. Se, por seguro, as profecias de Bandarra não são
canónicas, não ‘deixar’ de ser grandíssima temeridade não as
crer, ou negá-las.» 91

Marinho fundamentará a sua preferencialidade pela versão
sebástico-profética de Bocarro Francês, porque este, na 1.a das

90 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 173.
Corroborando-se a posição de J. Marinho, não só será de afirmar que a
«Paraphrase et Concordancia de Alguas Prophecias de Bandarra [...]», de
D. João de Castro, consubstancia a primeira e grande recolha-comentário
das Trovas de Bandarra, como será de afirmar que tal «Paraphrase et Con-
cordancia [...]» aponta para uma interpretação de teor espiritual e trans-
-histórico em relação ao messianismo subsumido pelas referidas Trovas (cf.
J. Castro, Paraphrase et Concordancia de Alguas Prophecias de Bandarra,
Çapateiro de Trancoso [obra publicada em Paris, em 1603; com o appenso
de José Pereira de Sampaio (Bruno)], Porto, Officina Typographica de A. F.
Vasconcellos, Successores, 1901, 9, 10, 11, 20, 21, 25, 34, 48, 71, 74, 76, 84,
91, 92, 94, 106, 108, 109, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 128).

91 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 180-182;
também Castro, Paraphrase et Concordancia, 3.
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suas «Anacephaleoses da Monarchia Luzitana», de 1624, ao
«transmudar» o messianismo duma «personalidade historica
para figura transcendente», faz supor não já um messianismo
histórico, material e pessoal, mas sim um messianismo colectivo,
mítico e impessoal 92.

Por sua vez, em relação ao Padre António Vieira e a
Oliveira Martins, apesar da elevada consideração e da grande
importância que lhes tributa (no caso de Vieira, sobretudo pela
exegese profética sob que ele equaciona o sebastianismo e/ou
o messianismo 93; no caso de Oliveira Martins, sobretudo pela
dimensão «mítica» sob que ele interpreta o sebastianismo e a
história), Marinho não se coibirá de lhes demonstrar uma ati-
tude de crítica e de distanciamento.

À exegese profética do Padre António Vieira e dos jesuítas,
Marinho questioná-la-á, porque ela, assentando no messianismo
milenarista do «Quinto Império Universal» ou da «monarquia
de direito divino» 94, consubstancia uma versão «contrapolar» da
que D. João de Castro consagra, já que este, como ficou dito

92 Cf. Bruno, O Encoberto, 275-277; também Rocha, O Mal no Pen-
samento de Sampaio (Bruno), vol. II, 293-297.

93 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 170-175;
também Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 265-279.
De ter em atenção que, ao referir-se noutro contexto à posição que jesuítas
e dominicanos adoptaram para com o sebastianismo, Marinho estabelece
uma clara distinção entre a atitude de uns e de outros. Dos primeiros, ele
dirá que, «mais profundamente ligados ao homem e à sociedade temporal,
menos intelectualizados, mais atentos ao povo, os jesuítas e principalmente
o P.e António Vieira, são grandes curiosos da lenda sebástica, sentindo
todo o seu forte influxo espiritual, utilizando a sua fecundidade política,
senão também prevendo a nobre genealogia estética que no seio da lenda
se gerava»; dos segundos, os dominicanos, ele dirá que eles, «com a sua
habitual sagacidade», «sentem que por uma lenda ingénua e popular, na
qual se exprima saudade transfiguradora de um rei aventureiro e o desejo
veemente do seu regresso, alguma coisa desde o mais fundo ameaçava a
ortodoxia tal como eles a entendiam» (cf. Marinho, Nova Interpretação do
Sebastianismo, in vol. V, 125).

94 Cf. ibidem, 172-175.
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atrás, se orienta «no sentido do messianismo essencial que lateja
no sebastianismo»:

Deve considerar-se a sua atitude contrapolar da de
P.e António Vieira. Ambos partem do sebastianismo e se
afastam por divergentes linhas para opostos pontos: o
exegeta jesuíta, num sentido pragmático e político estri-
tos, aplica a profecia a D. João IV socorrendo-se dos ele-
mentos bíblicos, lendários e proféticos que, em conexão,
considerava convincentes da sua tese. D. João de Castro
orienta-se no sentido do messianismo essencial que lateja
no sebastianismo. É o destino do homem como tal que
ele perscruta no destino dos portugueses, na estupenda
derrota e agonia e na esperança de redenção. 95

À concepção messiânica sob que Oliveira Martins interpreta
o sebastianismo e a história, Marinho, apesar de configurar para
com ela uma atitude mais compreensiva do que a que adoptara
para com a versão de Vieira e dos jesuítas, não deixará de
manifestar uma posição dominantemente crítica.

Por um lado, pondo em evidência que o «autor da História
da Civilização Ibérica não distingue demorada e intimamente,
como já então cumpria, os aspectos efémeros e as consequências
histórico-políticas do sebastianismo das suas raízes e do que
nele há de universal e reiterada vigência do mito simbólico e
perene da morte do herói e da ressurreição», Marinho confronta
Oliveira Martins com o facto de Bruno já haver feito tal dis-
tinção:

A Sampaio Bruno cabe, neste ponto como noutros,
a glória de ter primeiro visto a essência imperitura sob
as aparências transitivas. E por isso, também aqui, sua
visão, sempre informada pelos mais subtis elementos do
saber, como atenta à melhor tradição religiosa e política,
do mesmo passo que mostra os limites e a inviabilidade

95 Cf. ibidem, 173.
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da concepção da vida e da história em Herculano como
em Oliveira Martins, alcança o mais fundo. 96

Por outro lado, porque Oliveira Martins, ao contrário de
outros historiadores, não se limitara a interpretar o sebas-
tianismo e a escrever a história a partir de documentos, mas se
revelara capaz de reconhecer e aceitar «o que cai fora da
história», Marinho anota que, «por o ter sabido, se distingue
Oliveira Martins» 97.

No entanto, apesar de destacar a «relação entre a tese de
Oliveira Martins e a hermenêutica subtil de Sampaio Bruno» 98,
Marinho não deixará de se revelar capaz de reconhecer a Oli-
veira Martins «o lugar que iniludivelmente lhe cabe» 99, «lou-
vando-o» e «agradecendo-lhe» a atitude de seriedade que
demonstrou perante o sebastianismo 100:

Em geral os historiadores não aceitam o que cai fora
da história, os críticos não aceitam aquilo em que o juízo
argumentador e decisivo não tem presa. Devemos louvar
Oliveira Martins por ter ultrapassado neste ponto crucial
as falácias dos respeitos humanos, devemos louvá-lo de
ter escrito história inspirada pelo génio do seu povo, e
através dele, pelo espírito humano: este, como resulta do
que Oliveira Martins disse e Sampaio Bruno contra ele
acrescentou, marcando os limites de uma visão ainda
restritamente humanística e histórica, este, dizemos, o
espírito humano, não fala menos grave e solenemente
pela empresa dos descobrimentos e do Infante de Sagres,
do que na aventura malograda do enigmático Desejado
e na situação simbólica do anhistórico encoberto 101.

96 Cf. ibidem, 196; também: Bruno, O Encoberto, XVI-XVII; Oliveira
Martins, História de Portugal, t. II, 70-84.

97 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 52-56.
98 Cf. ibidem, 196.
99 Cf. ibidem, 198.
100 Cf. ibidem, 40-43.
101 Cf. ibidem, 198-199; também J. P. Oliveira Martins, História da Civi-

lização Ibérica, 7.a ed., Lisboa, Parceria António Maria Pereira-Livraria Edi-
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tora, 1923, 234-235; também Marinho, Estudos sobre o Pensamento Português
Contemporâneo, 27-28. Sobre a concepção de Oliveira Martins acerca do
messianismo e da História, que Marinho faz supor no presente contexto,
cf. também Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 286-293.

102 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 177.

Contudo, não obstante afirmar que fora «principalmente»
em D. João de Castro, em Bocarro e em Bruno que «atentou, e
por várias razões» 102, Marinho também não deixará de declarar
que, entre os três autores, Bruno é por excelência aquele que
elege como sua referência, em ordem a uma «nova inter-
pretação» do «sebastianismo português».

E nós, para uma tal menção, temos em atenção sobretudo
dois tipos de argumento: por um lado, porque, entre os três
autores que invoca especialmente (D. João de Castro, Bocarro,
Bruno), Bruno é o autor que Marinho refere como sendo o com
cuja concepção messiânica ele mais se identifica; por outro lado,
porque, ao longo do processo de formulação da sua perspectiva
messiânica, Marinho se reporta com frequência, e de forma
especial, a Bruno, sobretudo no que se refere aos aspectos
nucleares da concepção messiânica.

Limitando-nos aos aspectos essenciais, nós consideramos
que, para uma cabal demonstração de que Bruno é de facto a
grande e/ou a principal referência de Marinho na «Nova Inter-
pretação do Sebastianismo», bastará que, para além dos aspectos
anteriormente referenciados no âmbito da distinção entre lenda
e mito, entre sebastianismo e messianismo, entre o «sebastia-
nismo na sua essencialidade» e o sebastianismo das «efémeras
aparências», também tenhamos em conta estes outros aspectos:

Primeiro, que Marinho considera como seu dever «inde-
clinável» aludir, «com alto louvor», na abertura da «Nova Inter-
pretação do Sebastianismo», a O Encoberto de Bruno,

Finalmente, confessada a nossa dívida a quantos no
passado contribuíram já para lançar alguma luz sobre a
lenda, cabe acentuar, de modo // especial, a nossa dívida
a Sampaio Bruno, cujo Encoberto, já antes mencionado,
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assume significado e valor inestimáveis, sem par, para
um estudo interpretativo da nossa corrente messiânica e
profética 103,

 tal como considera ser seu dever «indeclinável», «lembrá-lo
ainda como homenagem» no contexto das «breves palavras de
conclusão» da referida obra 104.

Segundo, que Marinho, ao afirmar que o essencial da sua
obra tem a ver com O Encoberto, de Bruno, está sem mais a
veicular a ideia de que «Nova Interpretação do Sebastianismo»,
em relação às questões essenciais da problemática do sebas-
tianismo e/ou do messianismo, não revestirá um carácter parti-
cularmente inovador ou original.

De facto, constata-se que Marinho declara não só que
«O Encoberto de Bruno é obra capital para a interpretação do
messianismo português», mas também que deve a tal obra,
«sem dúvida, respostas e confirmação em muitos pontos deci-
sivos», de sorte que, sem ela, o seu «trabalho não poderia ter
sido concebido e realizado» 105:

Não pretendemos, e por tudo quanto dissemos, que
a nossa interpretação abre um caminho nunca aberto.
O nosso trabalho não poderia ter sido concebido e rea-
lizado sem a obra de Bruno, O Encoberto, livro digno de
longa exegese aqui apenas iniciada ou tentada, livro dos
mais profundos e sérios que temos em Portugal dignos
de justa forma. Foi indeclinável dever mencioná-lo com
alto louvor na abertura deste nosso, assim como o é
lembrá-lo ainda como homenagem ao aproximarmo-nos
das breves palavras de conclusão. 106

103 Cf. ibidem, 43.
104 Cf. ibidem, 217.
105 Cf. ibidem.
106 Cf. ibidem. Pensamos que não é senão a posição mencionada que

Marinho tem em conta, quando, em carta a José Régio (Julho de 1929),
declara que, no domínio da «Teoria do Messianismo», Bruno o «pré-
-plagiou»: «[...] eu tenho em mente uma ‘Teoria do Messianismo’ em que



533

queria retomar o problema do ‘Encoberto’ que o Bruno me pré-plagiou»
(cf. Rivera, Apresentação, in Obras de José Marinho, vol. V, 11).

107 Cf. Marinho, Nova Interpretação do Sebastianismo, in vol. V, 187.
108 Cf. ibidem, 193.
109 Cf. ibidem, 187.
110 Cf. ibidem, 192; também ibidem, 68; 214.

Terceiro, que Marinho considera que todos quantos preten-
dam «informar-se do que é o sebastianismo» não só terão de
recorrer a «O Encoberto de Bruno», tomando-o como um dos
livros mais difíceis que Bruno nos legou, como terão de concluir
que tal livro, «como sempre em Bruno», pela «seriedade» do
estudo que pressupõe, pelo «critério» e pela «segurança da
informação» que consagra, não admite dúvidas 107.

Aliás, referindo-se a «O Encoberto» como à «obra central da
nossa filosofia messiânica e profética» 108, Marinho manifesta
fazer questão de declarar que esta obra é, «até hoje, o estudo
mais notável sobre o tema, o mais rigoroso e o mais fundo», de
tal modo que «a sua leitura minuciosa, atenta e reflexiva relega
para bem longe as duas atitudes contrastantes de fácil crendice
ou apologética literária ou intencionalmente política e de criti-
cismo e repúdio nas quais se têm confinado entre nós quási
todos os escritores de diverso género que tomaram a sério o
problema do sebastianismo e o muito mais profundo problema
que esse implica» 109.

Finalmente, que Marinho reconhece e confessa que «deve-
mos a Bruno a definição essencial que o preconceito histórico
de Oliveira Martins impedira atingir», e isto, porque «Bruno
distingue no sebastianismo dois aspectos: o histórico político e
o propriamente messiânico», a lenda e o mito, o sebastianismo
e o messianismo 110.

Deste modo, para nós, afigura-se-nos como relativamente
claro que, embora a concepção mítico-profética que Marinho
consagra na «Nova Interpretação do Sebastianismo» sobre o
«sebastianismo português» e/ou sobre a «lenda sebástica» se
proponha veicular uma «nova interpretação» do «sebastianismo
português», ela não deixa de constituir um aprofundamento
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e/ou um desenvolvimento que, quanto aos pressupostos ou vec-
tores essenciais, labora e faz supor a concepção que Sampaio
(Bruno) já havia sustentado n’O Encoberto.

Bom, mas, assim sendo, poder-se-á considerar que estamos
perante uma «nova interpretação» do «sebastianismo portu-
guês»?

Consonância entre o messianismo de Marinho e o de Bruno?

Impondo-se-nos responder à questão formulada, não es-
condemos que é com alguma dificuldade que o faremos, afi-
gurando-se-nos mesmo que a nossa resposta poderá enfermar
dum aspecto um tanto contraditório.

É que, se, por um lado, nós consideramos que a «Nova
Interpretação do Sebastianismo» de Marinho constitui um franco
contributo no que se refere à problemática do sebastianismo e
do messianismo em Portugal, porquanto tal obra sustenta que
o «sebastianismo português» («lenda sebástica») subsume uma
dimensão mítico-profética, por outro lado, tal obra, para além
de laborar fundamentalmente em pressupostos já consagrados
na concepção de Bruno (distinção entre mito e lenda, distinção
entre sebastianismo e messianismo, dimensão mítico-profética
da história, do «sebastianismo português» e do messianis-
mo...) 111, consagra sobre o «sebastianismo português» («lenda

111 Pensamos ser de ter em conta no presente contexto que o próprio
Marinho não se dispensou de declarar que o seu «propósito» era essen-
cialmente reafirmar, reinterpretar e desenvolver o pensamento messiânico
existente (incluído consequentemente o de Bruno), excluindo portanto o
intento de perseguir uma «nova interpretação do sebastianismo»: «En-
trando assim no ponto central do que será a nossa ‘nova interpretação do
sebastianismo’ — nova apenas por restabelecer em sua preterida digni-
dade velhas formas de ver e pensar — começaremos por uma expressão
de maior evidência» (cf. ibidem, 191). Aliás, no presente contexto, nós
pensamos que, se é de ter em conta que o que move Marinho não é li-
mitar-se a repetir Bruno, não será menos importante ter em conta que
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Marinho está convencido que é preciso explicitar Bruno, dado o estilo
erudito e complicado deste: «Não foi, porém, o mero intuito de renovar a
questão nos termos em que a pôs Sampaio que nos inspirou. Conquanto,
como mostraremos, este penetrante pensador tenha tocado o âmago do
problema, a sua obra é prejudicada pela demasiada erudição, não está
suficientemente desenvolvida, nem apresenta a questão com toda a clareza
que pode confrontar [...]» (idem, Ensaios de Aprofundamento e Outros Textos,
in Obras de José Marinho, vol. II, 448). Por nossa parte, contrariamente a
Marinho, nós consideramos que os problemas de entendimento da con-
cepção messiânica de Bruno, como aliás do seu pensamento em geral, não
têm a ver propriamente com o seu estilo, «erudição», falta de «clareza»
ou de «desenvolvimento», mas sim com lograr-se aceder aos reais pressu-
postos e intenções em que labora a formulação do seu pensamento (cf.
Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 391).

112 A nosso ver, tanto a razão mencionada, como o sentimento de a
sua «interpretação» não constituir uma particular inovação, poderão estar
na base das palavras que Marinho, em carta de Julho de 1949, dirigiu a
José Régio: «Foi um ano, diria, perdido, se houvesse para mim deixar de
[[vizar]] visar o difícil ponto em que os fios se unirão ou [[podiam]]
poderiam chegar a unir-se. O Sebastianismo emperrou. O esboço de
ontologia renovada está suspenso. Tenho pensado [[numa]] <para uma>
coisa sobre a liberdade, dando a substância e os corolários políticos mais
puros da entrevista e artigos de campanha eleitoral. E no domingo
passado apareceu-me mais uma vez a possibilidade de fazer uma exegese
da poesia portuguesa. Mas (perdoa!) de poesia sei eu demais, e o que me
interessa sempre (tu entendes) é o difícil ou o ignoto. Vamos ver. Consolo-
-me, entretanto, pensando, coisa entre nós pouco vista, que o filósofo não
é o poeta, o homem de uma obra, o homem que faz, e que o pensar
silencioso [[e dramáticos]], ou convivente e dialogal pode ser para certas
fases, povos e circunstâncias, a melhor realização do pensador. Ora, depois
dos pensadores abundantes, como Bruno ou Leonardo, o extremo da

sebástica») uma visão que em certos aspectos se afigura colidir
com uma adequada e correcta concepção do messianismo, qual
a que Bruno defendeu e consagrou n’O Encoberto 112.

Assim, enquanto Bruno, assumindo como essencial a natu-
reza ultimamente imaterial, impessoal e espiritual do messia-
nismo, se revela inexoravelmente apostado no questionamento
da concepção essencialmente histórica, pessoal e nacional,
inventada, falsificada e manipuladora, alienante e historicamente
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ambivalência daria isto mesmo. Uma expressão difícil e quase sempre
frustrada. Entretanto, se Deus, ou os deuses permitirem, alguma coisa
mais levarei ao fim» (cf. Rivera, Apresentação, in Obras de José Marinho,
vol. V, 19).

113 Sobre a concepção ultimamente imaterial, impessoal e espiritual,
e não histórica, pessoal e nacional, do messianismo de Sampaio (Bruno),
cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 255-317.

114 Sobre a concepção positiva ou histórica da eliminação do Mal,
entendida como afirmação do «Homem» e do «progresso», bem como
sobre a dimensão místico-messiânica da eliminação do Mal na história,
entendida como «mysticismo idealista», cf. Rocha, O Mal no Pensamento
de Sampaio (Bruno), vol. II, 158-317.

desresponsabilizante do sebastianismo e/ou do messianismo
português, qual a pressuposta pelo bandarrismo e/ou pelo
sebastianismo do «prophetismo sibyllino» e/ou pelo mile-
narismo escatologista do Quinto Império do Padre António
Vieira 113, Marinho, em contrapartida, menosprezando as reais
razões e/ou os reais perigos do messianismo sebástico ques-
tionado por Bruno, mas dando praticamente por boas umas e
outros, tanto abdicará de pôr em causa os fundamentos e as
formas históricas do aduzido sebastianismo ou messianismo
português, como veiculará mesmo a ideia de que, no sebas-
tianismo e/ou messianismo português, o que é importante e
fundamental é que se veja para além da sua fenomenologia e
se o «interprete» em termos mítico-proféticos, subsumindo-se
em tal manifestação a afirmação da perspectiva transpositiva
e/ou transcendental da história e do homem.

Assim, enquanto Bruno, equacionando o messianismo (na-
cional e universal) num quadro metafísico-religioso de redenção
do Mal, concebe o messianismo à luz do advento dum messias
que é tão intrinsecamente histórico-positivo (pelo advento do
«Homem» e pelo «progresso»), como é intrinsecamente místico-
-religioso (pela prática do «mysticismo idealista» e pelo «afei-
çoamento da humanidade ao culto unitario») 114, Marinho, em
contrapartida, como que menosprezando as implicações antro-
pológico-políticas dum sebastianismo «bacoco» e/ou de visio-
nários alienados, contentar-se-á com sublinhar a dimensão
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115 Sobre a natureza ontologicamente positiva, metafísica e religioso-
-teológica do conhecimento, cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio
(Bruno), vol. I, 202-254.

mítico-profética e/ou místico-religiosa (esotérico-religiosa) do
sebastianismo e/ou do messianismo, sem curar de valorizar a
implicação histórico-positiva de todo o messianismo e/ou sebas-
tianismo.

Assim, enquanto Bruno, porventura por conceber o Conhe-
cimento em termos de uma gnoseologia metafísico-gnóstica, i. é,
como um saber ontologicamente positivo-racional, metafísico e
místico-religioso 115, assume a «razão» e o «progresso» como
dimensões constitutivas não só da antropologia, mas também e
essencialmente da soteriologia, Marinho, em contrapartida, para
além de configurar uma insuficiente relação e/ou explicitação
da perspectiva antropológica e soteriológica no contexto da con-
cepção do sebastianismo e/ou do messianismo, nem sequer
evita o aspecto de manifestar uma atitude de suspeita para com
a «razão» e o «progresso».
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CAPÍTULO III

«FILOSOFIA PORTUGUESA»
OU FILOSOFIA PORTUGUESA? *

Foi com satisfação que anuí a participar na homenagem ao
senhor Prof. Doutor António Braz Teixeira por ocasião do seu
70.o aniversário. Como foi com naturalidade que me decidi pela
temática a inscrever no respectivo livro de homenagem.

Na base da minha anuência à homenagem, estiveram
fundamentalmente três ordens de razão: em primeiro lugar, o
facto de A. Braz Teixeira, para além do estatuto de que usufrui
no domínio da história da filosofia do Direito em Portugal e no
domínio da actividade empresarial, ser credor dum reconhe-
cimento ímpar no âmbito do conhecimento e da história do
pensamento filosófico português e brasileiro; em segundo lugar,
o facto de A. Braz Teixeira ser, desde há décadas, uma das
figuras mais activas e influentes na dinamização do estudo e da
divulgação do pensamento filosófico português e brasileiro, quer
ao nível de Portugal, quer ao nível da cooperação que Portugal
e Brasil vêm desenvolvendo neste domínio; finalmente, e esta
não terá sido com certeza a menos importante das razões, o

* Este texto corresponde substancialmente ao que consta no livro
Convergências e Afinidades — Homenagem a António Braz Teixeira, Lisboa,
2008.
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facto de A. Braz Teixeira nos aparecer ao longo de toda a sua
vida, no pensamento e na acção, como um intelectual assertivo
e plural, autónomo e universal.

Com efeito, e limitando-nos apenas a alguns exemplos, é
possível constatar que, «em 1957, ainda jovem escolar de leis»,
«mais interessado pela problemática filosófica do que pelo árido
positivismo legalista que imperava no velho palácio do Campo
de Santana», Braz Teixeira já «toma contacto, pela primeira vez,
com a actividade especulativa brasileira» 1; que, mais tarde, Braz
Teixeira diverge da «maioria dos autores brasileiros que se têm
ocupado da obra e do pensamento de Gonçalves de Maga-
lhães» 2; que, perante as posições sustentadas por António Paim
no âmbito das «filosofias nacionais» relativamente à «tradição
filosófica portuguesa» e à «questão nuclear da filosofia brasi-
leira» 3, Braz Teixeira não se coíbe de afirmar um entendimento
próprio e diferenciado; que, em relação às «reformas peda-
gógicas de Pombal», por as interpretar como uma «interrupção»
na «mais autêntica e profunda tradição especulativa portu-
guesa», Braz Teixeira não se furta a classificá-las de um «aca-
nhado iluminismo» 4; que, no âmbito do estudo e da divulgação
da filosofia portuguesa, Braz Teixeira faz prova de ser capaz de
cooperar com pessoas marcadamente diferentes em formação e
em convicções; que, finalmente, Braz Teixeira, em relação a
António Sérgio, no âmbito da Universidade Católica do Porto,
se revela peremptório na defesa da realização dum Colóquio
sobre aquele pensador e ensaísta, por considerar que o estudo
do seu pensamento e obra se encontra num estádio de certo
abandono ou secundarização 5.

1 Cf. A. Braz Teixeira, O Pensamento Filosófico de Gonçalves de Maga-
lhães, Lisboa, Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, 1994, 13.

2 Cf. ibidem, 14-15.
3 Cf. idem, Prefácio, in A. Paim, As Filosofias Nacionais, Brasil, Editora

da Universidade Estaduense de Londrina, 1997.
4 Cf. Braz Teixeira, O Pensamento Filosófico de Gonçalves de Magalhães, 31.
5 O aludido Colóquio realizar-se-ia em Janeiro de 2003 e nele Braz

Teixeira haveria de afirmar que «a obra especulativa do celebrado autor
das Cartas de Problemática continua a não dispor de um estudo interpre-
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Por sua vez, na base da temática a escolher, tanto haveria
de estar o facto de A. Braz Teixeira nos aparecer como um
intelectual assertivo e plural, autónomo e universal, como o
facto de, quer os adeptos da chamada «filosofia portuguesa»,
quer os estudiosos da cultura e da filosofia em Portugal, o
reclamarem e conotarem com a chamada «filosofia portuguesa»
como um dos mais eminentes «discípulos» do grande for-
mulador da «filosofia portuguesa», Álvaro Ribeiro.

Por todas estas razões, seria com espontaneidade que nos
decidiríamos a participar na homenagem, como seria com
convicção e sentido de oportunidade que nos decidiríamos por
estudar o entendimento do Prof. A. Braz Teixeira acerca da
«filosofia portuguesa», comparando entretanto o seu entendi-
mento com o de Álvaro Ribeiro e com o dos «discípulos» deste.

Mas, ao mesmo tempo, quer porque os estudiosos e os
adeptos da chamada «filosofia portuguesa» têm por regra
indexar a Sampaio (Bruno) a «fundação da filosofia portuguesa»,
quer porque tal tipo de indexação se reveste de uma impor-
tância fundamental tanto para posicionar A. Braz Teixeira no
contexto da chamada «filosofia portuguesa», como para definir
o próprio pensamento de Bruno, também se nos afigurou não
ser de efectuar a caracterização do pensamento de Braz Teixeira
sobre a «filosofia portuguesa» sem a confrontar, bem como à de
Álvaro Ribeiro e dos «discípulos» em geral, com o pensamento
de Bruno, designadamente quanto aos aspectos que no pen-
samento de Bruno maior afinidade ou desafinidade possam
acusar com a chamada «filosofia portuguesa».

tativo de conjunto, que permita surpreender e pôr em relevo a unidade
que possa subjazer-lhe e compreender o pensamento filosófico que a
suporta e fundamenta, encontrando-se o conhecimento e a avaliação da
reflexão e da actividade cultural sergiana num estádio incomparavelmente
mais atrasado do que o de outras figuras especulativas de primeiro plano
da sua geração, como Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoaes, Raul
Proença, Fidelino de Figueiredo ou Abel Salazar (cf. A. Braz Teixeira,
António Sérgio: Pensamento e Acção, Actas do Colóquio realizado pelo Centro
Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 2004, 15).
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A chamada «filosofia portuguesa»: Álvaro Ribeiro e «discípulos»

Em rigor, o problema da «filosofia portuguesa» remonta à
década de 40 do século passado, mais rigorosamente a 1943, ano
da publicação, por Álvaro Ribeiro, da obra O Problema da Filosofia
Portuguesa.

Para Álvaro Ribeiro, «datam [...] de 1940 o desenvolvimento
da filosofia portuguesa e a consciência de que existe um modo
português de filosofar» 6. De acordo com as suas palavras, por
1950, com a «fase crítica e polémica» do positivismo na primeira
metade do século XX, haviam-se operado na cultura e no pensa-
mento português designadamente três grandes mutações ou
aquisições: em primeiro lugar, «o ciclo de desnacionalização
começado em 1870» 7, quando Antero de Quental, Eça de Quei-
rós e Oliveira Martins, nas Conferências do Casino, «procuraram
obter fama pelo fácil processo de denegrir tudo quanto é por-
tuguês, e, consequentemente, o que constitui a razão de ser da
nossa nacionalidade» 8, tinha-se fechado ou concluído, uma vez
que «estava por quase toda a gente verificado que a sociologia
idealista, positivista ou materialista não poderia servir de dou-
trina explicativa da História de Portugal» 9; em segundo lugar,
tinha-se verificado «a restauração do perene significado da filo-
sofia» 10; finalmente, havia-se efectuado «a demonstração de que
existe uma filosofia portuguesa, caracterizada por teses próprias,
e, mais ainda, de que existe um modo português de filosofar» 11,
corporizando ambas as coisas uma «tradição filosófica» que
«existe ao longo da história da cultura portuguesa» 12.

6 Cf. Á. Ribeiro, A Razão Animada, Lisboa, Livraria Bertrand, 1957, 21.
7 Cf. idem, Testemunho, in Dispersos e Inéditos (organização e apresen-

tação de Joaquim Domingues), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
2004, vol. II, 368.

8 Cf. idem, A Razão Animada, 22.
9 Cf. ibidem.
10 Cf. ibidem, 11.
11 Cf. ibidem.
12 Cf. idem, Apologia e Filosofia, Lisboa, Guimarães & C.a Editores,

prefácio.
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Mais, para além da consciência de existir uma «tradição
filosófica» portuguesa e/ou uma «filosofia portuguesa», Álvaro
Ribeiro também considerava que, por meados do século XX, os
portugueses se haviam mostrado convencidos de duas outras
coisas, a saber, que, por um lado, Portugal só lograria restaurar
a «independência política», a «autonomia cultural» 13 e a «filo-
sofia própria da fisionomia nacional» 14 através do «aumento do
labor filosófico» 15, e, por outro lado, que tal «labor filosófico»
devia pressupor uma filosofia que se baseasse na «tradição
filosófica» do país, ou seja, na «filosofia portuguesa» 16.

E Álvaro Ribeiro será de tal modo enfático quer na afir-
mação de que «tudo depende, não de aclimar, não de continuar,
mas de recomeçar uma tradição» 17, quer na afirmação de que
«o problema da filosofia portuguesa é, por agora, o problema
do ensino» 18, que, para ele, «instituir a escola superior onde a
filosofia se liberte e aproxime da vida, adquira a expressão
actual, se desenvolva autonomicamente e exerça a influência no
domínio que lhe compete», não deixa de ser «o acto prévio que
se propõe a quem vise directamente o essencial» 19.

Numa palavra, seja porque considera que «sem a seiva da
filosofia todos os ramos da cultura secam e definham, embora
numa perspectiva inversa se julgue por enquanto a filosofia pela
utilidade e pelos serviços que possa prestar» 20, seja porque
considera que «não é de filosofia em Portugal mas de filosofia
portuguesa que a nossa cultura verdadeiramente carece» 21, o

13 Cf. idem, A Razão Animada, 12.
14 Cf. idem, O Problema da Filosofia Portuguesa, Lisboa, Ed. Inquérito,

1943, 22.
15 Cf. ibidem, 21.
16 Cf. ibidem, 21-22.
17 Cf. ibidem, 22.
18 Cf. ibidem.
19 Cf. ibidem, 22-23.
20 Cf. ibidem, 21.
21 Cf. ibidem, 22. João Ferreira distingue «Filosofia portuguesa» e

«Filosofia em Portugal» nestes termos: «A primeira expressão significa um
pensar ligado à etnia e tradição portuguesa; a segunda traduz apenas uma
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que é certo é que Álvaro Ribeiro se apresenta como parti-
cularmente categórico a defender duas perspectivas: primeira,
que, «se quisermos, porém, que o nosso povo atinja os seus fins
políticos, consciencializando o que até agora tem estado in-
consciente, teremos de restaurar um sistema de cultura em que
o modo português de ensinar esteja legitimado pelo modo
português de filosofar» 22; segunda, que, se quisermos que a
«filosofia portuguesa poderá surgir, não como contribuinte
duma cultura estranha, mas como reveladora duma expressão
autónoma, com dignidade idêntica à das outras filosofias na-
cionais» 23, teremos não só que assumir a «filosofia portuguesa»
em termos de «ensino» e no âmbito duma Faculdade de Filo-
sofia, mas também que erigir tal Faculdade em cúpula do saber
e da Universidade 24.

De resto, a posição com que Álvaro Ribeiro, fazendo-se em
certa medida eco da tese das «filosofias nacionais» 25, confronta
o país, interpelando-o para fazer evoluir a «filosofia abstracta»
e/ou a «filosofia universal» para uma «autêntica filosofia na-
cional» 26, para uma filosofia «situada» 27 e/ou baseada na
«tradição filosófica» portuguesa 28, não deixará indiferentes, nem
o país mental, nem o país político.

De facto, sobretudo com a publicação de O Problema da
Filosofia Portuguesa em 1943 (sem que de nenhum modo se

doutrina existente em Portugal mas que não está ligada ao modo de ser
e à tradição Portuguesa» [cf. J. Ferreira, Fundamentação Geral do Problema
da Filosofia Portuguesa, in Revista Itinerarium, 1957, ano III, n.o 14 (Março-
-Abril), 222].

22 Cf. Ribeiro, A Razão Animada, 24.
23 Cf. idem, O Problema da Filosofia Portuguesa, 63.
24 Cf. ibidem, 22-23; 23-30.
25 Cf. ibidem, 63; idem, Apologia e Filosofia, 60.
26 Cf. idem, O Problema da Filosofia Portuguesa, 72.
27 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 138; 235; idem, Apologia e Filosofia, 60;

idem, Testemunho, in Dispersos e Inéditos, vol. II, 364-365.
28 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 138; 235; idem, Apologia e Filosofia, 60;

idem, Testemunho, in Dispersos e Inéditos, vol. II, 364-365.
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possam excluir as obras que se lhe seguiram) 29, haveria de
desencadear-se no país uma verdadeira polémica, apaixonada e
estremada, em torno da existência e da fundamentação duma
«filosofia portuguesa», polémica que, prolongando-se pelas
décadas de 40 e 50, colocaria dum lado, em torno de Álvaro
Ribeiro, pugnando pela afirmação e pelo reconhecimento da
«filosofia portuguesa», nomeadamente os membros do movi-
mento 57 (movimento que demonstrava tomar a «filosofia
portuguesa» em termos manifestamente conservadores e/ou
mesmo «nacionalistas» 30), polémica que colocaria do outro lado
os que, por força da rejeição da tese das «filosofias nacionais»,
excluíam a concepção «situada» ou «nacional» da filosofia, e
consequentemente a afirmação duma «filosofia portuguesa»,
polémica que, finalmente, colocaria ao centro, como terceira
posição, um outro grupo, porventura o mais numeroso, o dos
que, no âmbito dum são e equilibrado entendimento das
«filosofias nacionais», sustentavam a existência e a afirmação
duma filosofia portuguesa.

De sorte que, a terem-se em conta as posições dos «dis-
cípulos» de Álvaro Ribeiro e dos estudiosos da questão, tanto

29 Referimo-nos sobretudo à trilogia constituída pelas obras Apologia
e Filosofia (1953), A Arte de Filosofar (1955) e A Razão Animada (1957).

30 Ao referirmo-nos nestes termos ao movimento da chamada «filo-
sofia portuguesa», formulada por Álvaro Ribeiro, queremos fazer supor
a posição que Eduardo Lourenço consagra sobre a matéria, posição em que
ele, para além de declarar que, «na realidade e pese ao estilo peremptório
de muitos dos seus iluminados seguidores (a começar pelo iniciador
Álvaro Ribeiro), o movimento da ‘filosofia portuguesa’ interessa precisa-
mente por representar talvez a primeira tentativa de uma contra-imagem
cultural da realidade portuguesa para inverter toda a mitologia cultural
de tradição liberal e iluminista e em particular aquela que, confessada ou
inconfessadamente, tentou refazer nessa linha a imagem nacional, quer dizer,
a da geração de 70», também declara que «o fenómeno da chamada filosofia
portuguesa», desencadeado por Álvaro Ribeiro e pelos «discípulos», terá
correspondido à «apoteose cultural mais nacionalista de que há memória nos
nossos anais» (cf. Lourenço, O Labirinto da Saudade — Psicanálise Mítica do
Destino Português, 37-39).
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será possível encontrar, entre os primeiros, figuras notáveis,
como António Quadros, Francisco da Cunha Leão, Afonso Bo-
telho, Orlando Vitorino, António Telmo, Francisco Sottomayor,
António Braz Teixeira, Fernando Sylvan, Alexandre Coelho,
Pinharanda Gomes, Luís Zuzarte 31, como será possível encon-
trar entre os segundos, recusando liminarmente a concepção das
«filosofias nacionais», e consequentemente da «filosofia por-
tuguesa», intelectuais reconhecidos como Manuel Antunes 32, ou
entre os últimos, figuras filosoficamente prestigiadas como João
Ferreira, para quem as «filosofias nacionais», e consequente-
mente a afirmação duma filosofia portuguesa, constituíam uma
dimensão indispensável da filosofia «universal» e/ou «abs-
tracta» 33.

Porém, se João Ferreira se destaca no contexto dos últimos
como alguém que soube abordar a questão em termos par-
ticularmente lúcidos e serenos, nem por isso se poderá concluir
que uma tal posição se ficou por ele e/ou pelos anos 50.

Bem ao contrário, haverá que dizer que, desde então até à
actualidade, nunca mais a concepção da filosofia portuguesa,
subsumida em consonância com a tese das «filosofias nacio-
nais», deixou de constituir uma acepção filosófica de aceitação
generalizada e de abordagem recorrente. São disso exemplo os
recentes ensaios de J. Gonçalves Gama e de Diogo Alcoforado.

31 Cf. Gomes, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica, in
Actas do Congresso Internacional, vol. I, 95-103; idem, «Escola Portuense» —
Uma Introdução Histórico-Filosófica, Porto, Caixotim, 2005, 84-90; M. Gama,
Álvaro Ribeiro e o Movimento de Cultura Portuguesa, in O Pensamento e a Obra
de José Marinho e de Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. II, 83-85.

32 Cf. M. Antunes, Haverá Filosofias Nacionais?, in Brotéria, Lisboa,
1957, vol. LXIV, 559-563.

33 Cf. Ferreira, Fundamentação da Filosofia Portuguesa, in Álvaro Ribeiro
e a Filosofia Portuguesa — Bibliografia Geral, Lisboa, Fundação Lusíada, 1995,
39-53; idem, Fundamentação Geral do Problema da Filosofia Portuguesa, in
Itinerarium, 1957, 221-259; cf. também J. Ferreira, Fundamentação Geral do
Problema da Filosofia Portuguesa, in Itinerarium, 1961, ano VII, n.o 32 (Abril-
-Junho), 107-162.
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Gonçalves Gama, colocado perante a questão disjuntiva de
«filosofia em Portugal» ou «Filosofia Portuguesa», fazendo-se
eco da evolução operada nos tempos modernos no âmbito do
saber em geral e do saber filosófico em particular, não hesitará
em declarar: «aceita-se, neste sentido, a afirmação válida e até
necessária das filosofias nacionais, e, portanto, duma filosofia
portuguesa, como interrogação séria sobre nós mesmos como
portugueses, sobre a nossa história e sobre o nosso lugar no
universo do saber humano» 34.

Diogo Alcoforado, por seu lado, discorrendo sobre «Filo-
sofia ou Filosofias», tanto considerará que se deve aceitar a
afirmação duma «filosofia portuguesa» em nome do «carácter
diferenciável das filosofias oriundas de campos culturais [...]
diversificados», como, em nome da «possibilidade contínua de
abertura às novas aportações que um Mundo em contínua
mutação suscita», considerará que a «nomeação» de autores até
pode ser preferenciada à da designação das «filosofias nacio-
nais», a «filosofia portuguesa» ou qualquer outra 35.

Contudo, para o presente estudo, da mencionada resenha
histórico-filosófica, mais do que qualquer outra coisa, o que
importará registar é que A. Braz Teixeira é conotado com a
«filosofia portuguesa» como uma das suas mais eminentes
figuras, tanto por parte dos «discípulos» de Álvaro Ribeiro,
como por parte dos estudiosos da cultura e da filosofia em
Portugal.

34 Cf. J. Gama, Leonardo Coimbra: Filosofia em Portugal e/ou Filosofia
Portuguesa, in Leonardo Coimbra, o Tribuno e o Filósofo, Felgueiras, Edição
da Câmara Municipal de Felgueiras, 2005, 103-105.

35 Cf. D. Alcoforado, Filosofia ou Filosofias: A Propósito de José Marinho,
in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro Ribeiro — Actas do
Colóquio, vol. I, 282-294.
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A. Braz Teixeira e a filosofia portuguesa

O que pensar então da perspectiva de Braz Teixeira sobre
a filosofia portuguesa? Será que, sem mais, se pode identificar
o seu entendimento com o de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos»,
como em regra procedem os «discípulos» de Álvaro Ribeiro e
os estudiosos da cultura e da «filosofia em Portugal»?

Por nossa parte, pensamos que não. E, para o demons-
trarmos, tanto procederemos à caracterização da perspectiva
consubstanciada no seu pensamento, como procederemos à
caracterização da perspectiva de Álvaro Ribeiro e dos «discí-
pulos», como procederemos à comparação da perspectiva de
Braz Teixeira com a de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos», sem
prejuízo de, no tocante aos «discípulos», nos ficarmos pela con-
sideração da perspectiva de Pinharanda Gomes, por inter-
pretarmos que a sua versão intenta consubstanciar o pensa-
mento da generalidade dos «discípulos» de Álvaro Ribeiro.

Por sua vez, ao proceder-se à caracterização da perspectiva
de Braz Teixeira, no seu pensamento logo sobressai que, para
ele, a existência e a afirmação duma «tradição filosófica na-
cional» 36 e/ou duma filosofia portuguesa correspondem a algo
de natural e de indispensável.

É que, dando por suposta a existência de uma «tradição
filosófica nacional» e/ou duma filosofia portuguesa, Braz
Teixeira tanto será assertivo na forma como refere que José
Marinho e Álvaro Ribeiro «se inserem, prolongando-a e actua-
lizando-a, criadora e dinamicamente, na imediata tradição filo-
sófica iniciada por Amorim Viana, Cunha Seixas e Antero, e
prolongada, depois, por Bruno, Leonardo e Pascoaes» 37, como
o será, quando, dando por natural que o leitor «vislumbre o

36 Cf. A. Braz Teixeira, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, n.o 4-5,
Inverno de 1964-1965, 44.

37 Cf. A. Braz Teixeira, Situação de José Marinho e Álvaro Ribeiro na
Filosofia Portuguesa Contemporânea, in O Pensamento e a Obra de José Marinho
e de Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 15.
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íntimo nexo que liga a ideia de Deus, o conceito de mal e o
sentimento da saudade» 38, anota que, se ficarmos dependentes
apenas das «correntes da filosofia estrangeira», se torna im-
possível compreender a filosofia portuguesa: «A adequada
compreensão da filosofia portuguesa e, em certa medida, tam-
bém de algum do mais relevante pensamento brasileiro, requer
um conceito de filosofia e da razão filosófica diversos dos
acolhidos pelas correntes da filosofia estrangeira entre nós mais
divulgadas e apresentadas como se fossem a única filosofia e
toda a filosofia.» 39

É que, para além de afirmar que «José Marinho e Álvaro
Ribeiro» «foram os primeiros a formular, adequada e rigo-
rosamente» o problema da «existência» e da «realidade espi-
ritual da filosofia portuguesa» 40, ainda que considerando que
Álvaro Ribeiro foi o verdadeiro «formulador do Problema da
Filosofia Portuguesa» 41, Braz Teixeira, com base numa con-

38 Cf. idem, Deus, o Mal e a Saudade, 11.
39 Cf. ibidem.
40 Cf. Braz Teixeira, Situação de José Marinho e Álvaro Ribeiro na Filosofia

Portuguesa Contemporânea, in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de
Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 15.

41 Cf. ibidem, 19. Braz Teixeira afirma que, no âmbito dos «discípulos
de Leonardo Coimbra, em que avultam Delfim Santos, Sant’Anna Dionísio,
Augusto Saraiva, Agostinho da Silva, José Marinho e Álvaro Ribeiro»,
«caberá, porém, a Álvaro Ribeiro o papel mais decisivo neste grupo de
pensadores, ao formular, em 1943, O problema da filosofia portuguesa, tema
que, durante duas décadas, marcará central presença na vida cultural
portuguesa» (cf. idem, Deus, o Mal e a Saudade, 110-112). A nosso ver, serão
mesmo de realçar, pelo seu particular significado, as palavras com que
Braz Teixeira caracteriza o papel e a acção de Álvaro Ribeiro em relação
à filosofia portuguesa: «Verificando que o carácter positivista e historicista
do nosso ensino impedia a adequada expressão e desenvolvimento do
pensamento português, o conhecimento da própria razão de ser da auto-
nomia portuguesa, que nem a história nem a política explicam, Álvaro
Ribeiro verá no ensino e na necessária criação de uma Faculdade de Filo-
sofia o cerne do problema da filosofia portuguesa, que é, de igual modo,
o de actualizar, pelo pensamento, a nossa tradição filosófica» (cf. ibidem,
112).
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cepção de natureza teórico-especulativa e histórico-pragmática,
tanto reconhecerá a existência duma «tradição filosófica na-
cional» e/ou duma filosofia portuguesa, como nos propor-
cionará um entendimento autónomo, abrangente e universal no
tocante à natureza e aos fundamentos da filosofia.

Porque concebe a filosofia «universal» e «abstracta» de
forma entrosada com a tese das «filosofias nacionais», Braz
Teixeira poderá afirmar que «o pensamento filosófico autêntico
é sempre universal, porque demanda o uno essencial do ser e
da verdade» 42, mas que tal pensamento filosófico, «nas suas
formas e nas suas expressões é também sempre individual e
nacional, dado o carácter radicado de todo o pensar e agir
humanos» 43.

Porque reconhece que uma continuidade temática, subsu-
mindo nomeadamente o problema de Deus, a queda ou cisão
do absoluto e a questão do mal, atravessa, desde tempos que
estão muito para lá da própria nacionalidade, a história do
pensamento e da cultura do país, e porque considera que «o
sentido a atribuir à noção de tradição filosófica» «se refere à
continuidade que, numa perspectiva histórica ou temporal, pode
descobrir-se nos pensadores de uma determinada nacionalidade,
país ou cultura, quer numa linha de prolongamento e desen-
volvimento directo e amplificante de teses e caminhos abertos
por filósofos anteriores, ou por complementar e dialéctica opo-
sição ao pensar do mestre, quer ainda e sobretudo no perdurar
e aflorar, por vezes com intervalos de séculos, de atitudes
especulativas entre si afins», Braz Teixeira poderá afirmar que
tal continuidade temática não é senão a expressão duma efectiva
«tradição filosófica nacional» ou filosofia portuguesa 44.

42 Cf. idem, Prefácio, in A. Paim, As Filosofias Nacionais, Editora da
Universidade Estaduense de Londrina, 1997; Braz Teixeira, Da Filosofia
Portuguesa, in Espiral, 42-44.

43 Cf. idem, Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais; Braz Teixeira, Da
Filosofia Portuguesa, in Espiral, 42-44.

44 Cf. idem, Deus, o Mal e a Saudade, 11-12; idem, Prefácio, in Paim,
As Filosofias Nacionais; Braz Teixeira, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 44-
-45. Reforçando o carácter continuado e específico da «tradição filosófica»
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Porque reconhece que tal «tradição filosófica nacional», cuja
génese remonta a um período que está muito para lá da nacio-
nalidade e cujo conteúdo é corporizado por temáticas contínuas
e específicas, radica em «duas tradições, que podemos fazer
ascender, simbolicamente, antes da formação de Portugal como
Estado independente no quadro ibérico, por um lado, a Pris-
ciliano e, por outro, a Paulo Orósio e aos comentadores árabes
de Aristóteles» 45, Braz Teixeira poderá sustentar: primeiro, que
a «tradição filosófica portuguesa» engloba «duas linhas de
pensamento, divergentes e até opostas, em certos pensadores, ou
quase fundidas noutros, em superadora síntese harmónica e
dinâmica», das quais «a primeira, que pode fazer-se remontar a

portuguesa, Braz Teixeira afirma que, «diversamente do que aconteceu na
generalidade dos restantes países europeus, no Portugal de oitocentos, o
pensamento filosófico centrou-se em torno de temas teodiceicos, com
decisivo relevo para a ideia de Deus, o problema do Mal, as relações entre
razão e fé, pensamento e crença, filosofia e religião, razão científica e razão
filosófica» (cf. idem, Ética, Filosofia e Religião — Estudos sobre o Pensamento
Português, Galego e Brasileiro, Évora, Pendor, 1997, 9), tal como afirma que,
«no pensamento português contemporâneo», a este «conjunto de interro-
gações», «continuou a ser atribuído lugar fundamental e de primordial
importância pelos especulativos das mais diversas e opostas tendências
ou orientações» (cf. ibidem, 9), de sorte que, «se na filosofia da passada
centúria, a ideia de Deus e o problema das relações entre filosofia e religião
se encontram no cerne do debate especulativo, no nosso século [século XX]
esta mesma problemática não tem deixado de continuar a desempenhar
um papel de primordial relevo na reflexão filosófica portuguesa, como é
bem patente nos mais significativos pensadores, por diversas que sejam
as atitudes que assumiram perante a essência e a existência de Deus, o
fenómeno religioso, o sentido e valor ético-religioso do cristianismo ou a
origem, extensão e significado do mal» (cf. ibidem, 9).

45 Cf. idem, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 44; idem, Prefácio, in
Paim, As Filosofias Nacionais. Sobre as perspectivas filosófico-teológicas de
Prisciliano e de Paulo Orósio, cf. P. Calafate, Introdução ao Volume I, in
História do Pensamento Filosófico Português (direcção de Pedro Calafate),
Lisboa, Editorial Caminho, vol. I, 1999, 29-40; P. Silva, Ortodoxia e Hete-
rodoxia e Cristianismo e História: Orósio, in História do Pensamento Filosófico
Português, vol. I, 1999, 43-129.
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Prisciliano e teve em José Marinho o seu último grande repre-
sentante, corresponde a um sentido mais obsessivo do eterno e
a uma vocação dominantemente ontoteológica, enquanto a
segunda, em cuja origem se encontram Paulo Orósio e os co-
mentadores árabes de Aristóteles e que, no nosso tempo, encon-
trou a sua máxima expressão em Álvaro Ribeiro, tem subjacente
uma orientação primacialmente fundada no tempo e no devir
e de feição mais marcadamente antropológica e pragmática» 46;
segundo, Braz Teixeira poderá fazer supor que a Renascença
Portuguesa, que prolongou a tradição especulativa iniciada em
meados de oitocentos pela reflexão de Amorim Viana, que teve
como figuras tutelares Guerra Junqueiro e Sampaio (Bruno),
que teve como órgão principal a revista A Águia e que foi con-
tinuada e ampliada a partir de 1919 pela Faculdade de Le-
tras do Porto 47, não passa de, no quadro geral da filosofia por-
tuguesa, corresponder a um contexto especial de criação e
expressão filosófica.

Confronto das perspectivas de A. Braz Teixeira, Álvaro Ribeiro
e «discípulos»

Conforme ficou anteriormente referido, para que se possa
dar por adequadamente caracterizada e balizada, a perspectiva
de Braz Teixeira sobre a filosofia portuguesa também carecerá
de ser comparada com a perspectiva de Álvaro Ribeiro e dos
«discípulos» 48, ainda que, quer em relação ao primeiro, quer em
relação aos segundos (através de Pinharanda Gomes), se faça
apenas em termos essenciais.

46 Cf. Braz Teixeira, Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais; idem, Da
Filosofia Portuguesa, in Espiral, 44.

47 Cf. Braz Teixeira, Ética, Filosofia e Religião, 10-22; idem, Da Filosofia
Portuguesa, in Espiral, 44; idem, Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais.

48 Por Álvaro Ribeiro aparecer e ser considerado como o verdadeiro
formulador da chamada «filosofia portuguesa», e por os condicionalismos
do presente estudo não permitirem uma abordagem mais alargada e
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Assim, na sequência do já considerado anteriormente em
relação a Álvaro Ribeiro e tendo-se em conta apenas as prin-
cipais obras em que ele formula o seu pensamento sobre o

profunda, limitar-nos-emos a uma mera alusão à perspectiva e/ou posição
de José Marinho sobre a «filosofia portuguesa». Para além de afirmarmos
com Braz Teixeira que Marinho, convergentemente com Prisciliano e o
priscilianismo, e em contraponto com Álvaro Ribeiro que em consonância
com a concepção de Paulo Orósio a subsume segundo uma perspectiva
dominantemente antropológica, concebe a filosofia portuguesa em termos
essencialmente ontoteológicos (cf. idem, Situação de José Marinho e Álvaro
Ribeiro na Filosofia Portuguesa Contemporânea, in O Pensamento e a Obra de
José Marinho e de Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 21-22; idem,
Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais; idem, Da Filosofia Portuguesa, in
Espiral, 44), entendemos serem de anotar quanto à perspectiva e/ou posi-
ção de Marinho sobre a filosofia portuguesa cinco grandes considerações:
em primeiro lugar, que Marinho declara que foi Álvaro Ribeiro quem, em
primeira mão, ousou propor o conceito de «filosofia portuguesa»; em
segundo lugar, que Marinho se declara como alguém que só aderiu à ideia
e ao conceito de «filosofias nacionais» e de «filosofia portuguesa» na
maturidade, e isto, depois de muito pensar e de até ter chegado a negar
na juventude tal perspectiva do pensamento filosófico; em terceiro lugar,
que Marinho fundamenta a racionalidade filosófica da filosofia portuguesa
e das «filosofias nacionais» na noção de «universalismo concreto» e con-
sequentemente na distinção entre «universalismo abstracto» e «univer-
salismo concreto»; em quarto lugar, que Marinho equaciona a filosofia
portuguesa à luz de duas grandes perspectivas, uma, de natureza filo-
sófico-teológica, à luz da qual subsume uma união ou ligação intrínseca
entre filosofia e teologia ou entre razão/pensamento e revelação, outra,
de natureza místico-esotérica, à luz da qual afirma o primado da crença
sobre a fé, por considerar que «a crença está antes da fé e estará depois
dela, pelo menos em algum sentido»; finalmente, que Marinho tanto
afirma a indispensabilidade de Kant para se poder ler Hegel, como, sem
nunca o referir como «fundador» da «filosofia portuguesa», se limita a
falar de Sampaio (Bruno) em termos de um pensador universal e situado,
um pensador indispensável para nos conhecermos no nosso pensado e no
nosso presente [cf. J. Marinho, Bruno e a Filosofia Portuguesa — Textos sobre
Sampaio Bruno, in Obras de José Marinho (edição de Jorge Croce Rivera),
vol. V, Nova Interpretação do Sebastianismo e Outros Textos, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 2003, 517-526].
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problema da «filosofia portuguesa», será de afirmar que Álvaro
Ribeiro:

No âmbito do reconhecimento da «existência de filo-
sofias nacionais» 49, à luz de cujo entendimento
afirma que toda a obra filosófica «é o resultado
duma experiência singular e reflecte necessaria-
mente as condições de idade, sexo, raça, língua e
cultura que o pensador dominou com as discretas
articulações da razão» 50, concebe a «filosofia por-
tuguesa» em termos de uma «tradição filosófica»
«pessoal, nacional e universal» 51;

Concebe e/ou professa a «tradição filosófica nacional»
e/ou a «filosofia portuguesa» em termos de um
saber ou Conhecimento teológico-filosófico, cono-
tável quer com os comentadores árabes de Aristó-
teles, quer com a «escolástica» «na interpretação
que lhe fora dada por Santo Anselmo», ou seja
como união da filosofia e da teologia 52, quer com

49 Cf. Ribeiro, A Arte de Filosofar, 138; 235; idem, O Problema da Filosofia
Portuguesa, 63; idem, Apologia e Filosofia, 60.

50 Cf. idem, O Problema da Filosofia Portuguesa, 62.
51 Cf. ibidem.
52 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 127-128. Como que caracterizando o

carácter «escolástico» e/ou antropológico-teológico da «filosofia por-
tuguesa», Álvaro Ribeiro afirmará que «dizer que a filosofia é humanismo
equivale a fazer uma afirmação positivista», que «o filosofar é desenvolver
a aptidão humana para o conhecimento supranormal», que a «aptidão
humana para adquirir o conhecimento supranormal» é a «oração», que,
«à luz da ontologia, da relação racional do pensamento com a realidade,
poderá até dizer-se que não existe senão filosofia cristã», que «a filosofia
é essencialmente o estudo do invisível, do insensível, do sobrenatural»,
que o objecto da filosofia é o «estudo das relações do mundo sobrenatural
com o mundo natural», que «a mais alta forma de crença é a fé religiosa,
a confiança na palavra de Deus, ou seja, na teologia», que «a arte de
filosofar tem por fim transformar a crença em ciência», que «o modo
português de filosofar» é o «modo português de atingir o conhecimento
supranormal de uma realidade sobrenatural», que o «método português
da arte de filosofar» consiste em «a cultura indicar [...] o caminho do culto»
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a antropologia cristã enquanto síntese das «três
ciências fundamentais» que constituem o saber, a
antropologia, a cosmologia e a teologia 53;

A par de afirmar e/ou professar que «a teologia, em
Portugal, não é exclusiva, nem predominante-
mente cristologia» 54, concebe a «tradição filosófica
nacional» e/ou a «filosofia portuguesa» em ter-
mos de um hibridismo esotérico-religioso subsu-
mido nas «três tradições que concorrem na for-
mação do pensamento português: a judaica, a
cristã e a islâmica» 55;

Afirma e/ou professa que a «tradição» constitui «in-
dispensável factor de ensino e de conhecimento»,
quer porque «sem a transmissão verbal, de boca
a ouvido, nenhuma doutrina moral, política ou
religiosa poderia manter a relação da razão indi-
vidual com o texto escrito», quer porque só «a

(cf. idem, A Razão Animada, 24; 26; 30; idem, A Arte de Filosofar, 127-128; 131;
139; 141-142; 244; idem, Apologia e Filosofia, 48-49).

53 Cf. idem, Apologia e Filosofia, 46; idem, A Razão Animada, 145-167;
idem, A Arte de Filosofar, 241.

54 Cf. idem, Apologia e Filosofia, 49.
55 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 135; 138-139; 144-145; idem, Apologia e

Filosofia, prefácio; 52; idem, A Razão Animada, 200. Como que caracterizando
o conteúdo esotérico-religioso (gnóstico) da «filosofia portuguesa», Álvaro
Ribeiro afirmará que o seu conteúdo consubstancia a «esperança de que
o Cristianismo reintegrará o Homem e a Natureza no Reino de Deus» (cf.
idem, A Arte de Filosofar, 142), que no seu conteúdo «fluem e refluem
alguns elementos de teologia revelada» (cf. idem, Apologia e Filosofia, 48-
-53; idem, A Razão Animada, 169-183), que o seu conteúdo deverá ser
buscado nos «textos históricos (impressos ou manuscritos)», nas «palavras
proféticas» («reflectidas nas Escrituras Sagradas») e na «alma portuguesa»
(cf. idem, A Arte de Filosofar, 135; 138-139; 144-145; idem, Apologia e Filosofia,
prefácio; 52), que o seu conteúdo deverá ser interpretado na «fidelidade
às essenciais verdades da tradição, que se encontram reflectidas nas Escri-
turas Sagradas» (cf. idem, Apologia e Filosofia, 48-53; idem, A Razão Animada,
169-183).
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tradição recebida é que nos habilita a reconhecer
a autoridade» 56;

Assume a «relação mestre-discípulo» e/ou o «disci-
pulato» como «princípio fundamental da pedago-
gia», nomeadamente no que respeite a «julgar os
resultados do ensino filosófico» e a «avaliar o
mérito de cada professor pela influência pessoal
nas gerações escolares e pelo número de discípu-
los que vão aceitando o seu estilo de trabalho» 57.

Por outro lado, para se poder dar por caracterizada a
concepção de Álvaro Ribeiro sobre a «filosofia portuguesa»,
também se imporá ter em conta as grandes referências de que
ele aproxima ou afasta a «filosofia portuguesa», ao nível na-
cional ou ao nível universal.

56 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 135; 241; idem, A Razão Animada, 185-
-197. Para além de indexar a «tradição» à «filosofia portuguesa», Joaquim
Domingues, ao referir-se ao conteúdo essencial da obra de Álvaro Ribeiro,
não só faz supor que tal «tradição» subsume a «ideia de que há uma
tradição espiritual portuguesa», como faz supor que se trata de uma
«tradição» de natureza místico-esotérica, uma vez que, nas suas palavras,
ela deverá ser transmitida «de boca a ouvido»: «Por mim, confessarei que
a palavra adequada a sintetizar o que me revelou a leitura de Álvaro
Ribeiro é, se bem o entendo, a palavra tradição. O que dos seus livros
ressalta é a ideia de que há uma tradição espiritual portuguesa que, apesar
de esquecida, ocultada ou perdida, cumpre redescobrir e reatar, ou mesmo
reinventar, em especial na sua expressão filosófica, por ser aquela em que
mais plenamente consciente ela se pode revelar, de modo a repercutir em
todos os outros planos da vida colectiva. Só que a tradição, para o filósofo,
vale o contrário do comum tradicionalismo — enquanto fixação no
passado, no pretérito ou no perfeito —, visto como a tradição significa
antes a transmissão, ou seja, o movimento pelo qual vai transitando, de
boca a ouvido, a senha de uma verdade a descobrir ainda, de um mistério
a desvendar, de um fito a prosseguir» (cf. J. Domingues, Pensamento e
Movimento em Álvaro Ribeiro, in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de
Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 77).

57 Cf. Ribeiro, O Problema da Filosofia Portuguesa, 43; idem, A Arte de
Filosofar, 241.
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Assim, Álvaro Ribeiro demarcará de Kant e aproximará de
Aristóteles a sua concepção de «filosofia portuguesa»: por um
lado, ele declarará que Kant é «o pensador altivo que representa
a luta moderna do espírito jurídico contra o espírito teoló-
gico» 58, o pensador que, com a publicação da Crítica da Razão
Pura (1781), se tornou no autor do «agnosticismo impiedoso e
pecaminoso contra a doutrina do Espírito Santo, contra a terceira
pessoa da Santíssima Trindade» 59; por outro lado, ele declarará
que «a cosmologia própria da filosofia portuguesa é a cos-
mologia aristotélica» 60, que a «filosofia portuguesa» «equivale
a reproduzir a crítica de Hegel ou a restaurar a lógica de Aris-
tóteles» 61 e que a «filosofia portuguesa», intérprete da tradi-
cional fidelidade do pensamento português à «cosmologia de
Aristóteles», e expressão antikantiana de que «a razão é flexível,
ou animada», constitui «uma aventura espiritual de fidelidade
a Aristóteles» 62.

Mas, ao mesmo tempo, ainda que se refira a Guerra Jun-
queiro, a Sampaio (Bruno) e a Leonardo Coimbra (por vezes a
Cunha Seixas, em vez de Guerra Junqueiro) como sendo as
grandes referências da «filosofia portuguesa», Álvaro Ribeiro
não deixa de falar dos três em termos relativos e/ou de forma

58 Cf. idem, Apologia e Filosofia, 51.
59 Cf. idem, A Razão Animada, 15.
60 Cf. idem, Apologia e Filosofia, 54.
61 Cf. idem, A Razão Animada, 25-26.
62 Cf. idem, Apologia e Filosofia, 57; idem, A Razão Animada, 17; 25-26.

Como que explicitando as razões por que conota a «filosofia portuguesa»
com Aristóteles, Álvaro Ribeiro dirá que o filósofo grego foi «principal-
mente, um filósofo da Natureza, defensor extreme da inteligibilidade e da
realidade do mundo sensível, contra os argumentos de Antístenes e de
Zenão de Eleia», que ele «foi o primeiro doutrinador da fenomenologia,
que explicava pela doutrina da potência e do acto» e que o aristotelismo
contrariava «as filosofias de tendência unitarista, como a de Plotino, ou
de tendência dualista, como a de Platão» (idem, Apologia e Filosofia, 56).
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hierarquizada, relevando a figura de Bruno e constituindo-o em
«fundador da filosofia portuguesa» 63.

É que, se Álvaro Ribeiro é inequívoco no tocante a afirmar
que foi «de muito compulsar os livros inspirados de Sampaio
Bruno» e de muito «ter admirado o exemplo de Leonardo Coim-
bra» que se convenceu, quer da existência de uma «tradição
filosófica» específica «ao longo da história da cultura portu-
guesa» 64, quer de que «só Sampaio Bruno, Guerra Junqueiro e
Leonardo Coimbra se dedicaram a esboçar uma Cristologia de
tradição portuguesa, menos dependente de textos históricos do
que de palavras proféticas, anunciando a conciliação futurista da
República dos Homens com o Reino de Deus» 65, ele não será
menos inequívoco no que se refere a predicar de Sampaio
(Bruno) um lugar e um papel próprios em relação à génese da
«filosofia portuguesa».

Ou seja, reconhecendo formalmente Sampaio (Bruno) como
«fundador da filosofia portuguesa», Álvaro Ribeiro dirá que «a
influência do mistério da Santíssima Trindade na filosofia por-
tuguesa foi admiravelmente surpreendida pelo iluminado e
inspirado pensador Sampaio Bruno que, no livro O Encoberto,
particularmente define as relações do messianismo com o para-
cletismo e com o sebastianismo» 66, que «efectivamente, só com
o livro Notas do Exílio (1892) é que Sampaio Bruno [...], afas-
tando-se de Antero de Quental, Oliveira Martins e Eça de Quei-
rós, para acompanhar Teófilo Braga e Guerra Junqueiro, foi
expondo o seu pensamento original em teologia, antropologia
e cosmologia, tornando assim possível a fundação da filosofia
portuguesa» 67, que «foi inegavelmente Sampaio Bruno o pen-
sador que mais inteligentemente nos revelou a tradição portu-

63 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 139; 144-145; 148; idem, Sampaio Bruno,
Fundador da Filosofia Portuguesa, in Dispersos e Inéditos, vol. II, 51; idem,
Sampaio Bruno e o pensamento universal, in Dispersos e Inéditos, vol. II, 287.

64 Cf. idem, Apologia e Filosofia, prefácio; também idem, A Razão
Animada, 22.

65 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 144-145; também in 223-224.
66 Cf. idem, Apologia e Filosofia, 50.
67 Cf. idem, A Arte de Filosofar, 147-148.
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guesa» 68, que a «Cidade do Porto», «na hora oportuna», não
poderá deixar de «saber reconhecer em Sampaio Bruno o funda-
dor da filosofia portuguesa» 69.

Finalmente, a caracterização da perspectiva dos «discí-
pulos».

Porém, em ordem à perspectiva dos «discípulos», socorrer-
-nos-emos, quer da sistematização dos grandes vectores que
Pinharanda Gomes assigna à «filosofia portuguesa», quer da
referenciação das três grandes «fundações» que ele também
adscreve à evolução da «filosofia portuguesa».

Assim sendo, e tidos em conta os principais escritos pro-
duzidos por Pinharanda Gomes nos últimos anos sobre a ques-
tão, nós consideramos que ele:

Afirma e/ou professa a «filosofia portuguesa» em
termos de um pensamento teológico-filosófico ela-
borado e desenvolvido em coerência com a «tra-
dição filosófica específica» do país, «tradição» que,
de acordo com o seu pensamento, consubstancia
a «presença de uma continuidade filosófica na
vida portuguesa», mas que, por haver sido posta
em questão com «a crise mental do século XVIII»,
sobretudo através da «erradicação da Escolástica»
e/ou do pombalismo, veio a ser objecto de um
processo de recriação, na «cidade do Porto», entre
«os anos de 1850 e 1936», através do movimento
cultural, literário e filosófico da Renascença Portu-
guesa e/ou da chamada «Escola Portuense» 70;

68 Cf. ibidem, 138.
69 Cf. idem, Sampaio Bruno, fundador da filosofia portuguesa, in Dispersos

e Inéditos, vol. II, 49-51 (publicado in O Comércio do Porto, ano XCIX, n.o 149,
Porto, 1 de Junho de 1954, e coligido in Antologia Estrada Larga, vol. I, Porto,
[1958], pp. 271-272); também idem, Sampaio Bruno e o pensamento universal,
in ibidem, vol. II, 287-289 (publicado in Diário Popular, Suplemento Literário
«Quinta à Tarde», ano XV, n.o 5136, Lisboa, 24 de Janeiro de 1957).

70 Cf. Gomes, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica —
Actas do Congresso Internacional, vol. I, 40-42; 90; 93; 98; idem, «Escola
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Afirma e/ou professa a «filosofia portuguesa» em
termos de uma «formulação escolástica» e/ou de
uma antropologia teológica, a partir de cuja con-
cepção ele tanto logra afirmar que a filosofia cor-
responde a um saber essencialmente constituído
pela antropologia, pela cosmologia e pela teologia,
como logra afirmar que não pode haver Filosofia
sem Teologia, nem «Filosofia substante sem Teo-
logia que a justifique», uma vez que a filosofia
tem em relação à teologia um estatuto de «ancilla-
ridade», enquanto a teologia e a revelação têm em
relação à filosofia e à razão um estatuto de hege-
monia e senhorio 71;

Afirma e/ou professa a «filosofia portuguesa» em ter-
mos de uma «gnose esotérica, de transmissão con-
vivencial e extra-institucional», atravessada pela
presença interactiva e tensional da tríade mono-
teísta do judaísmo, do cristianismo e do islamis-
mo, a partir de cuja concepção se lhe torna possí-
vel afirmar e/ou professar não só que a filosofia
constitui o «sacramento central» ou «enciclopédia
de todas as ciências», que «nem toda a teologia se
resume em cristologia», que a «Filosofia católica»
é compatível com a «filosofia portuguesa», que o
filosofar consiste no «caminhar da cultura para o
culto, do evidente para o oculto. Do natural para o
sobrenatural. Da palavra para a ideia», mas tam-
bém que a «filosofia portuguesa», sem que tal sig-

Portuense», 71; idem, Álvaro Ribeiro (1905-1981): da «Renascença Portuguesa»
à «Filosofia Portuguesa», in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro
Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. II, 38; 56-57.

71 Cf. idem, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica — Actas
do Congresso Internacional, vol. I, 58; 90-91; 98; idem, «Escola Portuense», 72;
80; idem, Álvaro Ribeiro (1905-1981): da «Renascença Portuguesa» à «Filosofia
Portuguesa», in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro Ribeiro —
Actas do Colóquio, vol. II, 56-57.



561

72 Cf. idem, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica — Actas
do Congresso Internacional, vol. I, 90-91; 98; idem, «Escola Portuense», 71-73;
idem, Álvaro Ribeiro (1905-1981): da «Renascença Portuguesa» à «Filosofia
Portuguesa», in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro Ribeiro —
Actas do Colóquio, vol. II, 39.

73 Cf. idem, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica — Actas
do Congresso Internacional, vol. I, 98-99; idem, «Escola Portuense», 80; idem,
Álvaro Ribeiro (1905-1981): da «Renascença Portuguesa» à «Filosofia Portu-
guesa», in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro Ribeiro — Actas
do Colóquio, vol. II, 25-26; 34-35; 41; 56. Álvaro Ribeiro manifesta estar na
base da perspectiva de Pinharanda Gomes, por exemplo, quando afirma
que a «filosofia portuguesa» «explica a motivação oculta do ciclo heróico
que vai do Infante D. Henrique a Vasco da Gama» (cf. Ribeiro, Sampaio
Bruno, Fundador da Filosofia Portuguesa, in Dispersos e Inéditos, vol. II, 49).
Por sua vez, Joaquim Domingues, na interpretação que veicula sobre o
pensamento de Álvaro Ribeiro, colmatando uma certa lacuna do nosso
estudo quanto à explicitação do carácter esotérico-messiânico do pensa-
mento de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos», contribui para desvelar nestes
termos a perspectiva esotérico-messiânica que parece estar subjacente à
mencionada concepção de Pinharanda Gomes. Vejamos: «Ora, o que, na
senda de Bruno, há de característico na concepção filosófica de Álvaro
Ribeiro é o pressuposto da existência de uma ‘verdade portuguesa’,
segundo a expressão de Teixeira de Pascoaes, verdade essa que remonta
até ao plano religioso e, em consequência, teológico [...]. O que está
implícito na doutrina renascentista é a crença na existência de um espírito,
de um génio ou de um anjo que preside ao nosso devir, pelo que ele será

nifique que o filósofo é obrigado a «fazer profis-
são de inconfessionalidade», «requer um afasta-
mento equidistante do positivismo agnóstico, do
catolicismo ortodoxo e do ensino das instituições
públicas» 72;

Afirma e/ou professa que não há «modo de estar no
mundo» sem «modo de pensar», de sorte que,
para Pinharanda Gomes, não só se deve assumir
que «ser português» é antes de mais «um modo
de pensar o mundo», como se deve assumir que,
enquanto na política o «estar» deve preceder o
«pensar», na filosofia o «pensar» deve preceder o
«estar» 73.
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Por sua vez, no tocante às referências, Pinharanda Gomes
não se ficará por relacionar a «filosofia portuguesa» com uma
«gnose esotérica» e/ou com uma «infusão espiritual», «com
oriente em Aristóteles, Dante, Maimónides, em Averróis e em
Francisco de Assis» 74.

De modo algum! Pinharanda Gomes, para além de conotar
própria e formalmente com Sampaio (Bruno) a «fundação da
filosofia portuguesa», sustentará que a «Filosofia Portuguesa»,
na sua história, desde a génese até à sua formulação, «passa por
três fundações sequenciais e consequenciais», a saber, «a de
Sampaio Bruno, mormente no tratado A Ideia de Deus (1902), e
de Guerra Junqueiro; a da Renascença Portuguesa (1912-1935)
com os magistérios de Teixeira de Pascoaes, de Leonardo Coim-
bra e da Escola Portuense; e a de Álvaro Ribeiro (sobretudo nas
obras situadas entre 1943 e 1957), a que se associou o seu
condiscípulo José Marinho. O moderno movimento [...] continua
através de novas gerações, quais as do jornal 57 e sequentes
[...]» 75.

Porém, aqui chegados, e a ter-se em conta a metodologia
prevista para o presente estudo, impor-se-á então: num primeiro
momento, com vista a aferir o grau de afinidade ou de desafi-
nidade entre as respectivas concepções sobre a «filosofia por-

tanto mais autêntico e fecundo quanto melhor se identificar com a ideia
de Portugal, entendida como meta a prosseguir, finalidade a atingir ou a
realizar sob essa regência [...]. O problema está todo em saber, porém,
como se articula todo o processo de desvendamento desse ‘segredo
implícito na história de Portugal’, que não é tarefa para historiadores, mas
antes para poetas, profetas e filósofos» (cf. Domingues, Pensamento e
Movimento em Álvaro Ribeiro, in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de
Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 78-79).

74 Cf. Gomes, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica —
Actas do Congresso Internacional, vol. I, 91.

75 Cf. idem, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-Filosófica — Actas
do Congresso Internacional, vol. I, 90; também in ibidem, 38; 42; idem, «Escola
Portuense», 25; 72; idem, Álvaro Ribeiro (1905-1981): da «Renascença Portu-
guesa» à «Filosofia Portuguesa», in O Pensamento e a Obra de José Marinho e
de Álvaro Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. II, 40.
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tuguesa», proceder à comparação da perspectiva de Braz Tei-
xeira com a de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos»; num segundo
momento, proceder à comparação das referidas perspectivas da
«filosofia portuguesa» com algumas das grandes concepções do
pensamento de Sampaio (Bruno), de forma a poder-se ajuizar
sobre os fundamentos de, tanto Álvaro Ribeiro e os «discípulos»,
como os estudiosos da cultura e da filosofia em Portugal,
afirmarem que Sampaio (Bruno) é o «fundador da filosofia
portuguesa».

Por sua vez, no que concerne ao primeiro tipo de com-
paração, será de afirmar antes de mais que, não obstante as
concepções de Braz Teixeira, de Álvaro Ribeiro e dos «discí-
pulos» consagrarem, respectivamente, a existência e a afirmação
duma filosofia portuguesa, nem por isso se poderá deixar de
reconhecer que a concepção de Braz Teixeira acusa uma mani-
festa diferença em relação às concepções de Álvaro Ribeiro e dos
restantes «discípulos», aliás porventura ainda mais acentuada
em relação à concepção dos «discípulos» de Álvaro Ribeiro 76.

Com efeito, enquanto Braz Teixeira, concebendo a filosofia
«universal» em termos «situados» e «radicados», assume a con-
cepção das «filosofias nacionais» como um dos argumentos
determinantes para afirmar a existência duma filosofia por-
tuguesa, Álvaro Ribeiro e os «discípulos», configurando uma
certa secundarização da tese das «filosofias nacionais», demons-
tram privilegiar razões de pressuposto gnóstico ou religioso-
-esotérico na afirmação da existência da «filosofia portuguesa».

Com efeito, enquanto Braz Teixeira concebe a filosofia
portuguesa à luz de duas grandes «tradições», a de Prisciliano
ou do priscilianismo e a de Orósio ou do antipelagianismo,
assignando em consequência à filosofia portuguesa uma pers-
pectiva quer ontoteológica, quer antropológica, Álvaro Ribeiro
e os «discípulos», em contrapartida, concebem e/ou professam
a «filosofia portuguesa» essencialmente com base numa «tra-

76 Dado o objecto e os condicionalismos do presente estudo (so-
bretudo no âmbito da extensão), não nos é possível proceder à com-
provação da hipótese referenciada.
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dição filosófica nacional» de natureza teológico-filosófica e/ou
antropológica.

 Com efeito, enquanto Braz Teixeira concebe a filosofia
portuguesa a partir duma continuidade temática que sob uma
dupla «tradição» se prolonga para lá da nacionalidade, até aos
tempos de Prisciliano, de Pelágio, de Santo Agostinho e de
Paulo Orósio, Álvaro Ribeiro e os «discípulos», indiciando equa-
cionar a «filosofia portuguesa» essencialmente em termos de
uma réplica à modernidade e à separação que se verificou entre
a filosofia e a teologia, manifestam relacioná-la fundamental-
mente, por um lado, com a erradicação portuguesa da esco-
lástica pela modernidade e/ou pelo pombalismo, e, por outro,
com o movimento filosófico, literário e cultural que se deu
sobretudo no Porto, entre 1850 e 1936, nomeadamente através
de Bruno, de Leonardo, de Pascoaes, da Renascença Portuguesa
e da chamada «Escola Portuense».

Com efeito, enquanto Braz Teixeira concebe a filosofia
portuguesa à luz da autonomia da razão e da revelação, da
filosofia e da teologia, da religião e do mundo, Álvaro Ribeiro
e os «discípulos», concebendo a «filosofia portuguesa», quer «es-
colasticamente», ou seja, à luz da união da filosofia e da teologia
e à luz do primado ou senhorio da teologia sobre a filosofia,
quer em termos sincrético-religiosos, ou seja, à luz dum hibri-
dismo religioso-esotérico de judaísmo, de cristianismo e de isla-
mismo, não só convertem a «filosofia portuguesa» num pensa-
mento de natureza teológico-filosófica e/ou numa religião de
cariz esotérico-gnóstico, como fazem dela um instrumento de
alienação da autonomia da razão e da filosofia em prol da
restauração do império da teologia e da religião.

Em suma, enquanto, à luz da perspectiva de Braz Teixeira,
a filosofia portuguesa, quer em termos filosóficos e religiosos,
quer em termos sociais e políticos, consubstancia um pensa-
mento filosófico abrangente, aberto e universal, em que tanto há
lugar para Bruno e Leonardo, Marinho e Álvaro Ribeiro, como
para Viana e Sérgio, Proença e Abel Salazar, em contrapartida,
na perspectiva de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos», a «filosofia
portuguesa», consubstanciando uma natureza essencialmente
«escolástica» e religioso-esotérica, reveste a forma de uma con-
cepção eminentemente espiritualista, conservadora e unifor-
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mista, a que tanto é possível indexar a subsumpção da hegemo-
nia da revelação sobre a razão, da concepção esotérico-gnóstica
da religião e da afirmação histórico-nacional do messianismo,
como é possível indexar-lhe a interpretação do pensamento
moderno em termos de uma «ocidentalização modernista» 77,
sob cujo epíteto se subsume uma atitude de suspeita para com
a razão, o homem, o mundo e o progresso histórico.

Sampaio (Bruno), referência da «filosofia portuguesa»?

Por sua vez, ao avançar-se para o segundo tipo de compa-
ração, a saber, para o confronto da perspectiva de Braz Teixeira,
Álvaro Ribeiro e «discípulos» com a concepção filosófica de
Sampaio (Bruno), parece-nos de, desde já, se dever ter em conta
que, independentemente de nem a perspectiva de Braz Teixeira
nem a de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos» consonarem ver-
dadeiramente com a concepção filosófica de Sampaio (Bruno),
não se poderá deixar de considerar que, enquanto a perspectiva
de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos» acusa uma manifesta
dissonância ou divergência com a generalidade dos vectores
essenciais da concepção de Bruno (mormente os que se referem
à positividade e à ciência, ao homem e à razão, à história e ao
progresso, à origem, à natureza e ao fim do Mal), em contra-
partida, a de Braz Teixeira, nos seus parâmetros fundamentais,
revela-se coadunável com a concepção filosófica de Bruno (para
além de Braz Teixeira, como de resto Marinho, nunca se referir
a Bruno como «fundador da filosofia portuguesa»).

Aliás, indo-se mais longe nestas considerações prévias,
pensamos ser mesmo de afirmar que Bruno não só não consagra
uma filosofia «nacional» ou «portuguesa», como nunca declara
que os portugueses devem conceber e/ou empreender a filosofia
à luz duma «tradição filosófica nacional».

77 Cf. Ribeiro, A Razão Animada, 36.
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Mais, na nossa interpretação, a concepção de Bruno aponta
mesmo para perspectivas filosóficas em que a positividade, a
racionalidade, a abertura, a abrangência e a universalidade
sobressaem de tal modo, quando comparadas com o espírito
subjacente à perspectiva de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos»,
que se afigura ser praticamente impossível não concluir que se
está em presença duma concepção filosófica de sentido diver-
gente e/ou oposto ao da chamada «filosofia portuguesa». E isto,
não obstante a manifesta convergência de Bruno com a pers-
pectiva de Álvaro Ribeiro e dos «discípulos» quanto ao pressu-
posto ou concepção gnóstica da filosofia e da religião.

É que, muito para além da presença e da consideração da
realidade portuguesa (fundamentalmente a nível da intolerância
e da Inquisição, do sebastianismo e do messianismo, da deca-
dência e do progresso, do jesuitismo e do ensino, questões ou
contextos em que alude a figuras ou instituições como Bandarra,
D. João de Castro, Padre António Vieira, Pombal, Viana, Antero,
Oliveira Martins, Herculano, Eça, jesuítas, dominicanos...), o que
a concepção filosófica de Bruno mais faz sobressair é que Bruno,
pela temática de fundo sob que equaciona a sua concepção filo-
sófica (essencialmente a do Mal, já que o Mal, concebido em
termos ontoteológicos, constitui a realidade sobre que funda-
menta a sua concepção metafísica e mesmo toda a metafísica),
pelo conhecimento positivo-científico, matemático, histórico e
filosófico que manipula, pelas questões e concepções metafísicas
que trata e consagra, pelas fontes (dominantemente estrangeiras)
que utiliza (alemãs, francesas, inglesas, italianas, belgas, ame-
ricanas e espanholas), pelos ramos científicos com que articula
a sua concepção filosófica (ciências filosóficas e religioso-teo-
lógicas, ciências sociais e humanas, ciências políticas, ciências
matemáticas, ciências positivas e naturais), pelos pressupostos
místico-gnósticos em que labora, dá não só a ideia de Bruno ser
um intelectual, um pensador e um filósofo que conhece de
forma superior aquilo que de mais válido o seu tempo e a
história haviam produzido em termos de filosofia, de pen-
samento e de cultura (sobretudo a nível europeu e americano),
como dá a ideia de Bruno ser um metafísico que se ocupa das
questões filosóficas e religioso-teológicas que constituem o cerne
das preocupações da humanidade de todos os tempos, ao nível
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da metafísica, da antropologia, da soteriologia, da gnoseologia,
da estética, da protologia, da escatologia, da teologia, ou seja, da
origem e do fim do Mal, da origem e do fim da «matéria», da
concepção da história e do messianismo, da missão histórica
do homem e da sua «salvação», da concepção da religião (posi-
tivo-revelada, revelado-emanada, meramente positiva...) 78.

É que, para além de se afirmar que a concepção filosófica
de Bruno não se funda nem decorre duma «tradição filosófica
nacional», mas que, ao contrário, ela tem a ver essencialmente,
quer com as questões perenes da humanidade, nomeadamente
a questão do Mal, a concepção da história e o problema da
religião, quer com os autores (dominantemente estrangeiros) que
se ocuparam de tais concepções, o que não poderá deixar de se
enfatizar é que o que verdadeiramente ressalta na concepção de
Bruno é o reconhecimento da existência ao nível da humanidade
duma tradição ou corrente de natureza místico-metafísica, «tra-
dição» ou «corrente» essa com que Bruno demonstra coadunar
completamente o seu pensamento, ao nível da filosofia e ao
nível da religião.

Porém, tal «tradição» ou «corrente», que Bruno assume in-
quebrantavelmente, bem longe de consubstanciar pura e sim-
plesmente a «tradição filosófica nacional», ela demonstra corres-
ponder antes a uma «tradição» ou «corrente» de carácter perene
e universal, que, subsumindo em termos metafísico-gnósticos o
Mal e a religião, e que, derivando da alta antiguidade perso-
-caldaica, terá passado através da «ponte» do templarismo (com-
plementado pelo joaquimismo e porventura pelo francisca-
nismo) para o judaísmo pré-cristão e para o cristianismo dos
primeiros séculos, acabando por chegar finalmente ao misti-
cismo cátaro medieval e ao misticismo esotérico e/ou maçónico
da Revolução Francesa e dos tempos modernos 79.

Assim, em vez de se falar de Bruno como de alguém que
concebeu a filosofia a partir duma «tradição filosófica nacional»,

78 Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno), vol. II, 398-399.
79 Idem, ibidem, 373-377.
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instituindo e «autorizando» deste modo uma «filosofia portu-
guesa», haverá que falar de Bruno como de alguém que concebeu
a filosofia essencialmente a partir da recepção e no confronto com
a aludida «tradição» ou «corrente» de matriz iraniano-persa, tão
ontoteológica e místico-metafísica, como perene e universal.

Porém, a darem-se assim as coisas, então, não se poderá
erigir a concepção filosófica de Bruno em fundamento da
chamada «filosofia portuguesa», matricialmente conotada por
Álvaro Ribeiro e pelos «discípulos» com a «tradição filosófica
nacional».

Outrossim, a concepção filosófica de Bruno poderá con-
siderar-se coadunável com a perspectiva de Braz Teixeira, seja
porque Braz Teixeira valoriza e assume como Bruno o carácter
«nacional» ou «situado» da filosofia como uma dimensão essen-
cial da filosofia entendida como uma ciência de natureza do-
minantemente universal, seja porque a antiguidade da «dupla
tradição» que Braz Teixeira assigna à filosofia portuguesa é
perfeitamente coadunável ou integrável no âmbito da aludida
«tradição» ou «corrente» de matriz iraniano-perso-gnóstica de
Bruno.

Finalmente, comparando-se em termos temático-específicos
a concepção filosófica de Bruno com a perspectiva que Álvaro
Ribeiro e os «discípulos» consagram sobre a «filosofia por-
tuguesa», logo se constata que se está em presença de concep-
ções completamente diversas e/ou divergentes.

Com efeito, enquanto Álvaro Ribeiro e os «discípulos»,
fazendo profissão duma concepção assumidamente escolástica
e antropológico-teológica (de matriz dominantemente cristã), de-
monstram subestimar a articulação da razão filosófica e da razão
teológica com a racionalidade positivo-científica, não escon-
dendo mesmo uma atitude de suspeição para com toda a filo-
sofia moderna (sobretudo para com a filosofia de Kant), Bruno,
ao contrário, move-se numa atitude de manifesta preocupação
no que respeita a lograr reconciliar a racionalidade religioso-
-teológica com a racionalidade da filosofia e da ciência mo-
dernas.

Com efeito, enquanto Álvaro Ribeiro e os «discípulos»,
assumindo a escolástica e a antropologia teológica como nuclea-
ridades da concepção do Conhecimento e da religião, abdicam
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ou rejeitam mesmo a dimensão positiva do Conhecimento e a
autonomia da razão face à revelação, Bruno, ao contrário, tanto
põe em questão a escolástica e a subalternização da razão
(científica e filosófica), como faz profissão do carácter ontológico
da positividade no Conhecimento e do carácter ontologicamente
racional da religião.

Com efeito, enquanto Álvaro Ribeiro e os «discípulos»
afirmam a afinidade da «filosofia portuguesa» com a «filosofia
católica» e mesmo com a perspectiva «católica» da religião 80

(ainda que fazendo supor uma assunção esotérico-gnóstica do
catolicismo), Bruno, ao contrário, para além de ser inequívoco
no que se refere à concepção esotérico-gnóstica da religião (no
âmbito do misticismo gnóstico da cabala, antiga e moderna),
também o é no que concerne a recusar a fundamentação da
religião na revelação histórico-positiva (revelação judaica, cristã
ou islâmica), excluindo mesmo nesta medida todo o carácter
mediado da salvação, dê-se tal mediação através dum Predes-
tinado ou Salvador individual (Jesus Cristo, Maomé, Buda...),
através dum Predestinado ou Salvador colectivo e/ou nacional
(Israel ou Portugal), ou através da instituição divino-humana da
Igreja católica ou das Igrejas cristãs.

Com efeito, enquanto Álvaro Ribeiro e «discípulos», evi-
denciando uma concepção messiânica de carácter indissocia-
damente místico-esotérico e histórico-nacional (em manifesta
consonância com o messianismo derivado de Ourique e/ou de
Bandarra e/ou de D. João de Castro e/ou do Padre António
Vieira), predicam de Portugal, como de novo «Povo eleito», um
«messianismo português», uma «verdade portuguesa», um
destino profético e/ou uma missão divina atribuída a Portugal
e a cumprir para com a universalidade dos homens e das

80 Pinharanda Gomes refere que «Álvaro Ribeiro está plenamente
convencido da compatibilidade entre ‘Filosofia Portuguesa’ e ‘Filosofia
católica’» e que ele «por fim, garantiu que, apesar de tudo, o catolicismo
de Guerra Junqueiro, de Sampaio Bruno e de Leonardo Coimbra não
oferece dúvidas» (cf. Gomes, Escola Portuense: Uma Introdução Histórico-
-Filosófica — Actas do Congresso Internacional, vol. I, 91).
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nações, Bruno, ao contrário, equacionando o messianismo no
quadro da «redempção» do Mal (no mundo e em Deus), não só
é determinado na rejeição do carácter histórico, nacional e
material do sebastianismo e/ou do messianismo português, que
assenta na afirmação dum messias entendido no sentido dum
Predestinado individual (Cristo ou D. Sebastião) ou dum Pre-
destinado colectivo (Israel ou Portugal), como é determinado a
afirmar o carácter universal e laico, impessoal e espiritual do
messianismo: por um lado, Bruno concebe que o messianismo
consiste num «mysticismo idealista», em virtude de cuja con-
cepção toma o messias e/ou o messianismo como um «espírito»,
como algo de «espiritual» e «impessoal», de «imaterial» e «uni-
tário», cuja consumação se há-de dar só no fim dos tempos; por
outro lado, ao contrário de Álvaro Ribeiro e «discípulos», que,
no quadro duma concepção messiânica marcadamente espiri-
tualista, tendem a incorrer numa antropologia alheada do
mundo e em suspeição com o «progresso histórico» e com o
compromisso do homem na transformação do mundo, Bruno,
ao contrário, concebendo que a «redempção» do Mal (no mundo
e em Deus) se dará também segundo uma dimensão histórico-
-positiva, tanto afirma que a eliminação do Mal só será real na
medida em que se der na no mundo e na história o «advento
do Homem» e o «progresso geral da humanidade» (através do
«progresso histórico» e da cooperação do homem), como, diver-
gindo da «theoria do progresso geral» de Antero e Oliveira
Martins e questionando a sua interpretação sobre as «causas da
decadencia dos povos peninsulares», advoga acerca do «pro-
gresso histórico» uma concepção escatológica e/ou «trans-
cendentemente moral».

Com efeito, finalmente, enquanto Álvaro Ribeiro e «discí-
pulos», assumindo a «filosofia portuguesa» em termos de uma
antropologia teológica (cristã), concebem o Mal antropologi-
camente (Mal moral), e a origem do mundo à luz da creatio ex
nihilo, Bruno, ao contrário, afirmando e/ou professando o Mal
em termos ontometafísicos e/ou metafísico-gnósticos (Mal meta-
físico), graças à ocorrência dum «mysterio indecifravel» no âm-
bito do «infinito absoluto», não só logra conceber a metafísica
em termos ontoteológicos (metafísica mística), como logra
concebê-la em termos de «metafísica negativa».
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Em conclusão, por todas estas razões, afigura-se-nos que
dificilmente se poderá admitir que Sampaio (Bruno) é o «fun-
dador da filosofia portuguesa» que Álvaro Ribeiro formulou e
que os «discípulos» reafirmam. Ao contrário, não se nos con-
figura difícil afirmar que a perspectiva de Braz Teixeira sobre a
filosofia portuguesa é enquadrável na concepção filosófica de
Bruno, sem que, com isso, se faça supor que Braz Teixeira afirma
que Bruno é o «fundador da filosofia portuguesa», ou que Bruno
concebe a filosofia segundo os parâmetros consubstanciados
pela «filosofia portuguesa».
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CAPÍTULO IV

DELFIM SANTOS
E A «FILOSOFIA PORTUGUESA» *

Ao ser convidado para participar no VIII Colóquio do
Instituto Tobias Barreto, afigurou-se-me que, no ano em que se
comemoram os 100 anos de nascimento de Delfim Santos e os
150 anos de nascimento de Sampaio (Bruno), seria de todo ade-
quado adoptar como objecto da respectiva comunicação uma
temática que passasse pela aproximação das duas grandes
figuras do Porto e do país. Pareceu-me então que tal temática
poderia ser a da chamada «filosofia portuguesa» segundo a
perspectiva de Delfim Santos, com a respectiva referenciação a
Sampaio (Bruno).

É que, independentemente de a problemática da chamada
«filosofia portuguesa» constituir por si mesma uma questão de
fundamental importância filosófica, sobretudo por estar rela-
cionada com o que se deve entender por «filosofia», a proble-
mática da «filosofia portuguesa» tem não só uma relação espe-

* Este texto, com o título «A ‘filosofia portuguesa’: no aniversário de
nascimento de Delfim e de Bruno», corresponde em boa medida ao que
serviu de suporte à comunicação apresentada ao VIII Colóquio Tobias
Barreto, realizado pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, de 15 a 16 de
Outubro de 2007.
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cial com Bruno, já que os defensores da chamada «filosofia por-
tuguesa» conotam frequentemente o «portuense ilustre» com a
«fundação» de tal concepção filosófica, mas também e sobretudo
com Delfim, já que Delfim, num momento (meados do século XX)
em que a chamada «filosofia portuguesa» é militantemente
defendida e em boa medida por filósofos e/ou pensadores e/
ou intelectuais com os quais mantém relações de afinidade e
mesmo amizade, ousa pô-la abertamente em questão. E isto, sem
prejuízo dos méritos de J. Marinho, que, por 1947, já havia sus-
tentado, e porventura com maior equilíbrio filosófico, idêntica
posição 1.

Mas, assim sendo, será de perguntar: o que pensa Delfim
Santos da chamada «filosofia portuguesa»?

Delfim Santos apresentar-se-á como um questionador ou
crítico da chamada «filosofia portuguesa» (ainda que um tanto
moderado). E ele adoptará uma tal posição em nome de con-
ceber a filosofia essencialmente como uma ciência racional,
abstracta e universal.

1 De ter em atenção que a posição que Delfim Santos adopta em
relação ao problema da chamada «filosofia portuguesa» não corresponde
propriamente a uma concepção afirmada e/ou defendida pela primeira
vez em Portugal. Com efeito, fazendo eventualmente prova dum equilíbrio
maior do que ele no que se refere à concepção universal-abstracta e
universal-concreta da «filosofia», J. Marinho já havia sustentado por 1947
a possibilidade da existência de «filosofias nacionais» no âmbito da afir-
mação do carácter universal e abstracto da filosofia. Sustentando tal posi-
ção com base nos conceitos de «universalismo abstracto» e de «univer-
salismo concreto», Marinho, por um lado, pusera em questão a concepção
da chamada «filosofia portuguesa», e por outro lado, afirmara o carácter
«situado» ou «nacional» da filosofia e consequentemente a possibilidade
e a realidade da existência duma «filosofia portuguesa». Aliás, relacio-
nando com Bruno um tal entendimento da «filosofia», Marinho dirá que
Bruno é um «pensador universal mas nacionalmente situado como não
podia deixar de ser, filósofo português como cumpria e cumpre-se» (cf.
J. Marinho, Bruno e a Filosofia Portuguesa, in Obras de José Marinho (edição
de Jorge Croce Rivera), vol. V, Nova Interpretação do Sebastianismo e Outros
Textos, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 517-522).
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Debruçar-nos-emos de imediato sobre esta sua concepção
da filosofia, já que pomos de lado a preocupação de contex-
tualizar e/ou de definir a chamada «filosofia portuguesa», e isto,
porque já o fizemos num contexto anterior.

O que a filosofia não é e/ou o que a filosofia é

A nosso ver, o pensamento de Delfim acerca da questão da
«filosofia portuguesa» resume-se essencialmente em dois as-
pectos: um, de «apreensão», por aquilo que o fenómeno da
afirmação da «filosofia portuguesa» induz ou faz supor; outro,
de questionamento, pela afirmação da existência duma «filosofia
portuguesa».

Por um lado, não obstante a consideração que manifesta
para com os que defendem a existência duma «filosofia por-
tuguesa», Delfim mostrar-se-á abertamente «apreensivo» por o
que o próprio «enunciado da problemática» da «filosofia por-
tuguesa» consubstancia e/ou faz induzir:

Ao considerar a situação presente da meditação filo-
sófica, certa apreensão nos domina quanto ao enunciado
da problemática que se quer impor sob a designação de
«filosofia portuguesa». Não desconhecemos e não nega-
mos que aqueles que se têm agrupado na defesa deste
propósito revelam talento e virtudes de expressão e co-
municação não vulgares. Comecemos por esta homena-
gem que lhes é devida [...] 2

Por outro lado, Delfim mostrar-se-á declaradamente con-
trário à afirmação da existência duma «filosofia portuguesa»,
por tal concepção «filosófica» não só configurar infringir a

2 Cf. D. Santos, Filosofia e Filomilia, in Obras Completas, vol. II, Da
Filosofia/Do Homem, 327.
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«essência» do que se deve entender por «filosofia», como con-
figurar não estar «radicada» em «qualquer fundamento»:

Comecemos por esta homenagem que lhes é devida
e passemos a expor o que nos leva a discordar desse
ousado propósito, tantas vezes exposto em jornais, re-
vistas, folhetos, livros e recentemente em colóquios. Dire-
mos que tal tentativa poderia ser interessante se qualquer
fundamento a pudesse radicar. É precisamente aqui que
surgem as nossas dúvidas. Tudo depende do que enten-
dermos por «filosofia»; mas, se não quisermos dar-lhe
sentido que só indevidamente lhe pode ser atribuído, jul-
gamos não válida a afirmação de que «há» uma filosofia
portuguesa, espanhola, francesa ou alemã. 3

Assim, Delfim não põe em causa a afirmação da existência
duma filosofia portuguesa pelo facto de considerar que os
portugueses não têm aptidão para a «filosofia»,

Quer isto dizer que não negamos a existência da
filosofia portuguesa por incapacidade dos Portugueses
para pensar filosòficamente, [mas que a filosofia não é
uma manifestação de tipo gregário, ou social, ou na-
cional, que dessa forma assim se diversifique] 4,

mas põe sim em causa tal afirmação, pelo facto de o movimento
ou grupo da «filosofia portuguesa» conceber a «filosofia» à luz
de fundamentos ou pressupostos de carácter «natural», «gre-
gário» e/ou «nacional», como se a «filosofia», por razões de

3 Cf. ibidem, 327.
4 Cf. ibidem. De ter em atenção que já Sampaio (Bruno) recusara tal

tese. Bruno relacionara a pobreza da filosofia em Portugal fundamental-
mente com a castração que se dera nas mentes dos portugueses, sobretudo
através da Inquisição, do ensino da Escolástica e do tipo de messianismo
alimentado no país (cf. Bruno, A Idéa de Deus, 1; 24-25; 32; 35; 51; Rocha,
O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia da Razão e do
Mistério, vol. I, 160-176).
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natureza ou de qualquer outra «disposição» (social, societária,
messiânico-divina...), pudesse ser privilégio ou missão de um
determinado «grupo», «povo» ou «nação»:

[...] mas que a filosofia não é uma manifestação de
tipo gregário, ou social, ou nacional, que dessa forma
assim se diversifique Há escolas que agrupam alguns
homens, mestres e discípulos, e esta associação poderia
servir para indicar superficialmente o carácter gregário da
filosofia. Também se poderia afirmar, por terem apare-
cido alguns homens que à investigação filosófica se têm
dedicado, que tal «povo» ou tal «nação» revelam talento
privilegiado para o cultivo da filosofia. Tudo isto são
pontos de vista contestáveis. 5

Para Delfim, só «porque na Grécia ou Alemanha tal forma
de pensamento, que é raiz de todas as outras formas de
pensamento, se desenvolveu e aprofundou, não nos é permitido,
por esse motivo, afirmar que há uma filosofia grega ou uma
filosofia alemã e que estes ‘povos’ possuem disposições espe-
ciais para o seu cultivo» 6.

É que Delfim considera que subsumir a «filosofia» à luz de
uma tal perspectiva, isto é, conceber a «filosofia» em termos
«nacionais», significaria «nacionalizar a filosofia», quando,
«nacionalizar a filosofia é negá-la, é diminuí-la tanto quanto
se pretendêssemos constituir uma religião nacional com um
Deus nascido em cada um dos ‘territórios’ que assim o preten-
dessem» 7.

Porquê Delfim adopta uma tal posição?
Fundamentalmente porque, para ele, a «filosofia» é uma

ciência que está completamente para além das «razões apon-
tadas», uma ciência que não pode reduzir o seu objecto à «con-

5 Cf. D. Santos, Filosofia e Filomilia, in Obras Completas, vol. II, Da
Filosofia/Do Homem, 327.

6 Cf. ibidem, 328.
7 Cf. ibidem, 330.
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cepção do mundo» e/ou às «intenções ideológicas deste ou
daquele povo»:

[Tudo isto são pontos de vista contestáveis]. Se a
filosofia não é apenas concepção do mundo, ou deter-
minação mais ou menos rigorosa das intenções ideoló-
gicas deste ou daquele povo, as «razões» apontadas não
têm consistência. 8

Ou seja, Delfim não só considera que «o filósofo não é uma
planta sujeita a condições climáticas ou a tipos de vegetação que
caracterizam esta ou aquela paisagem nacional», como considera
que «a filosofia não tem pátria» 9, que a «filosofia» «não é do
mundo», que a «filosofia» não «se adscreve» ao «ser do tempo»:

A filosofia não tem pátria, não é do mundo. O mun-
do é sua criação [...]. A filosofia não se adscreve ao lugar,
ao povo, à nação, mas ao ser do homem na sua corre-
lação com o ser do tempo. E o tempo do filósofo é utó-
pico, pertence ao porvir que ele aventurosamente reclama
com sacrifício e em perigo; assim foi com Sócrates, com
Bruno, com Kant, com Kierkegaard e com tantos ou-
tros... 10

Em suma, para Delfim, não «há» e não pode «haver» «filo-
sofia portuguesa», porque «filosofia deve ser filosofia» 11, e a
concepção «filosófica» da «filosofia portuguesa» pura e sim-
plesmente infringe o que se deve entender por «filosofia».

Mas, então, para Delfim, o «que é essencialmente a filosofia»? 12

Para Delfim, a «filosofia» é, por definição, a «busca do
essencial», a «redução à essência», a «redução do ‘dado existen-
cial’ ao que é essencial», o «conhecimento essencial», o conhe-

8 Cf. ibidem, 327.
9 Cf. ibidem, 328.
10 Cf. ibidem, 330.
11 Cf. idem, Da Filosofia, in Obras Completas, vol. I, Da Filosofia, 228.
12 Cf. ibidem, 229.
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cimento do que «é essencialmente», o «conhecimento essen-
cial» 13.

E, por sua vez, o «conhecimento essencial», ou o conhe-
cimento do que «é essencialmente», o que é para ele?

Distinguindo entre «o conhecimento essencial» e o «conhe-
cimento existencial», Delfim concebe o «conhecimento essencial»
como «o conhecimento do ‘ser’ das coisas», e o «conhecimento
existencial» como o conhecimento do «sendo» 14.

Assim, para Delfim, não só se dá que «é o ‘ser enquanto
ser’ que interessa à filosofia», como se dá que a «filosofia» é por
excelência uma «actividade de fundamentação» e/ou uma «on-
tologia fundamental» 15, portanto, «muito mais ontologia do que
fenomenologia» 16.

Porém, Delfim não se ficará pelo questionamento genérico
do carácter «nacional» da «filosofia». Demonstrando ser con-
duzido por uma evidente intencionalidade, Delfim, na sua abor-
dagem sobre o carácter «nacional» da «filosofia», fará questão
de relacionar expressamente a chamada «filosofia portuguesa»
com as perspectivas teórico-especulativas sob que concebe a
«filosofia».

Assim, Delfim não se limitará a rejeitar a identificação da
«filosofia» com o «povo» alemão e/ou com o «povo» grego, ex-
cluindo em consequência que tais «povos» possam ser con-
siderados como possuidores de «disposições especiais» para o
cultivo da «filosofia», mas ele também rejeitará explicitamente
que se afirme a existência duma determinada filosofia «nacio-
nal» (por exemplo, uma «filosofia portuguesa») só porque no
seio desse hipotético «povo» ou «nação» (por exemplo Portugal)
surgiram e se afirmaram nomes ou figuras de valor «filosófico»
especial 17.

13 Cf. ibidem, 229-232.
14 Cf. ibidem, 232-233.
15 Cf. idem, El IX Congreso Internacional de Filosofia, in Obras Completas,

vol. II, Da Filosofia/Do Homem, 213.
16 Cf. idem, Da Filosofia, in Obras Completas, vol. I, Da Filosofia, 264.
17 Cf. idem, Conhecimento e Realidade, in Obras Completas, vol. II, Da

Filosofia/Do Homem, 328-329.



580

Viana, Bruno e Leonardo, referências
da «filosofia portuguesa»?

Com uma tal posição, Delfim não só logra pôr em questão
um entendimento elitista ou de privilégio da «filosofia», re-
cusando em consequência a sua indexação a um determinado
grupo, «povo» ou «nação» por razões de território, de «dis-
posição» natural ou de missão messiânica, como logra pôr em
questão a afirmação da existência duma «filosofia portuguesa»,
pelo facto de num determinado período da história do pen-
samento e da cultura de Portugal terem existido «filósofos» com
a craveira de um Amorim Viana, de um Sampaio (Bruno) ou de
um Leonardo Coimbra.

É que, argumentando que «a questão é outra e não se deixa
resolver tão fàcilmente», para Delfim, o facto de um «povo» ou
«nação» eventualmente demonstrar uma capacidade maior do
que outro(a) para o cultivo da «filosofia» não tem a ver com as
«razões» mencionadas, mas sim com outras «razões», a saber,
fundamentalmente com as «condições» de que cada um possa
ter disposto, quer ao nível da «valorização do diálogo e da in-
terrogação», quer ao nível do carácter de «opositor» com que
cada um tenha sido dotado.

Pondo em evidência a importância da «valorização do
diálogo e da interrogação», Delfim dirá: «A filosofia, para surgir,
requer condições e, quando elas se não verificam, nenhum
homem desta ou daquela nação pode levar a bom fim o seu
intento. Uma das condições, e talvez a primeira, consiste na
valorização do diálogo e da interrogação, a que certos povos
estão mais ou menos fechados. Sem isto não será nunca possível
validar filosofias como tipicamente nacionais, ou, quando o
fazemos, apenas nos referimos a uma parte e não à mais
significativa do que como filosofia se deve entender.» 18

18 Cf. ibidem, 328. De ter em conta que Delfim Santos revela neste
ponto uma clara consonância com Sampaio (Bruno). Pois, não obstante o
uso de outro tipo de formulação, Bruno também enfatizara a importância
da autonomia e da liberdade de pensamento e de análise para que se
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Por sua vez, pondo em evidência a importância do carácter
de «opositor» do «filósofo», Delfim fará questão de realçar que
concebe o «filósofo» como alguém que só o é, quando se revele
capaz de «manifestar radical descontentamento por aquilo que
no seu tempo caracterizava a cultura nacional», e não propria-
mente por ser «português»: «Mas o problema não está resolvido
nem a argumentação esgotada. Aliás, a escolha de nomes de
relevo para justificar que há uma ‘filosofia portuguesa’ parece
que, de certo modo, é seguir caminho ao contrário. Não importa
agora saber se tais nomes possuem ou não grandeza suficiente
para os equiparar a outros nomes de filósofos que pertencem a
outras nações. Seria fácil mostrar que aquilo que leva a escolher
esses homens como filósofos não tem qualquer relação com o
facto de serem portugueses, mas de serem homens que mani-
festaram radical descontentamento por aquilo que no seu tempo
caracterizava a cultura nacional. O filósofo não surge como
consequência directa da cultura do povo a que pertence, mas
como seu opositor, como pregoeiro de novas e mais fecundas
vias, e, por esse motivo, tem sofrido vexames dos representantes
da consagrada cultura nacional, que tendem a impedir que eles
se afirmem e desenvolvam as capacidades que decerto lhes
pertencem a eles e não ao povo.» 19

Bom, mas com uma tal perspectiva da questão, Delfim,
então, não só se sentirá habilitado a recusar a tese dos que
defendem que a obra «filosófica» de Viana, de Bruno, de Leo-
nardo e de outros é prova insofismável de que «há» uma «filo-
sofia portuguesa», como se sentirá habilitado a recusar que

possa verificar uma metafísica concepcional e inovadora, e não uma meta-
física de mero comentário, autoridade e repetição. Como responsáveis da
metafísica de comentário e de mera repetição que dominou em Portugal
entre os séculos XVI e XIX, Bruno indicará essencialmente a escolástica, a
Inquisição e o tipo de messianismo então cultivado (cf. Bruno, A Idéa de
Deus, 1; 51; 24-25; 32; 35; Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno):
Uma Filosofia da Razão e do Mistério, vol. I, 160-176).

19 Cf. D. Santos, Conhecimento e Realidade, in Obras Completas, vol. II,
Da Filosofia/Do Homem, 328-329.
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Bruno seja «o fundador da filosofia portuguesa». Atentemos nas
palavras que consagra sobre o assunto: «Será necessário citar
nomes de filósofos deste ou daquele país para indicar quanto
isto nos parece verdadeiro? Os nomes dos portugueses Amorim
Viana, Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra, tantas vezes citados
pelos defensores da filosofia portuguesa, não serão por si signi-
ficativos deste desencontro entre o homem e o povo que deter-
minou o pensamento filosófico de cada um deles?» 20

Porém, procurando-se reforçar a posição de Delfim sobre-
tudo no que concerne ao facto de Bruno ser invocado como
«fundador» duma filosofia dita «portuguesa», ousemos, por
nossa conta, insistir: Será que Bruno intentou dar forma a uma
«filosofia portuguesa»? Mais, será que se pode afirmar que o
pensamento e a obra de Bruno constituem fundamento e/ou são
a expressão da concepção «filosófica» a que Álvaro Ribeiro e os
seus «discípulos» designaram de «filosofia portuguesa» e com
base na qual também se permitiram predicar de Bruno o epíteto
de «fundador da filosofia portuguesa»?

Nós pensamos que não! E isto, quer porque, por um lado,
não é possível constatar que Bruno alguma vez declara que os
portugueses devem conceber e/ou empreender a «filosofia»
segundo a «tradição filosófica nacional», quer porque, por outro
lado, se constata que a concepção «filosófica» de Bruno aponta
precisamente num sentido oposto, legando-nos uma concepção
«filosófica» de natureza universal, quer a nível de pressupostos
e dos princípios, quer a nível das temáticas e das perspectivas
«filosóficas» consagradas.

É que, muito para além da presença e da consideração da
realidade portuguesa (fundamentalmente a nível da intolerância
e da Inquisição, do sebastianismo e do messianismo, da deca-
dência e do progresso, do jesuitismo e do ensino, em que alude
a figuras como Bandarra, D. João de Castro, Padre António
Vieira, Pombal, Viana, Antero, Oliveira Martins, Herculano e
Eça, e em que alude a instituições como os jesuítas ou os domi-
nicanos), o que, a nosso ver, mais importará fazer ressaltar na

20 Cf. ibidem, 329.
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concepção «filosófica» de Bruno é que ele, pela temática de
fundo que faz subjazer ao seu pensamento (essencialmente a do
Mal, já que o Mal, concebido em termos ontoteológicos, constitui
a realidade sobre que ele fundamenta a sua concepção metafísica
e mesmo toda a metafísica), pelo conhecimento positivo-cien-
tífico, matemático, histórico e filosófico com que lida e que
manifesta conhecer bem, pelas questões e concepções metafísicas
que trata e consagra, pelas fontes que utiliza (dominantemente
estrangeiras: alemãs, francesas, inglesas, italianas, belgas, ame-
ricanas e espanholas), pelos ramos científicos com que articula
a concepção «filosófica» (ciências filosóficas e religioso-teoló-
gicas, ciências sociais, políticas e humanas, ciências matemáticas,
ciências positivas e naturais) e pelos pressupostos místico-gnós-
ticos que faz supor, dá não só a ideia de ser um intelectual e/
ou um pensador que conhece de forma superior aquilo que de
mais válido a história e o seu tempo (sobretudo a nível euro-
peu e americano) haviam produzido em termos de pensamento
e de cultura, como dá a ideia de ser um metafísico que se ocupa
das questões filosóficas e/ou religioso-teológicas que interessam
e que constituem as preocupações dominantes da humanidade
de todos os tempos, tais como a origem e o fim do Mal, a ori-
gem e o fim da «matéria», a concepção da história e do messia-
nismo, a missão histórica do homem e a sua «salvação», a
concepção da religião (positivo-revelada, revelado-emanada,
meramente positiva...), e isto, quer ao nível da filosofia (meta-
física, gnosiologia, antropologia, estética), quer ao nível da
teologia (protologia, soteriologia, escatologia) 21.

É que, para além de se constatar que a concepção «filosó-
fica» de Bruno não se funda nem decorre meramente duma
«tradição filosófica nacional», mas que, ao contrário, ela tem a
ver essencialmente, quer com as questões perenes da huma-
nidade, nomeadamente o problema do Mal e a concepção da
religião, quer com os autores que se ocuparam da sua equacio-
nação (dominantemente estrangeiros), também é possível cons-

21 Cf. Rocha, O Mal no Pensamento de Sampaio (Bruno): Uma Filosofia
da Razão e do Mistério, vol. II, 398-399.
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tatar que o que verdadeiramente ressalta na concepção «filo-
sófica» de Bruno é o reconhecimento da existência, ao nível da
humanidade, duma «tradição» ou corrente de natureza místico-
-gnóstico-metafísica, «tradição» com que o seu pensamento filo-
sófico e religioso se coaduna completamente. Porém, bem longe
de tal «tradição» constituir uma «tradição filosófica nacional»,
ela corresponde a uma «tradição» ou corrente de cariz universal
e muito antigo, que, consubstanciando uma concepção gnóstico-
-metafísica acerca do Mal e uma concepção místico-esotérica
acerca da religião, e que, tendo tido como «ponte» muito prova-
velmente o «templarismo» ou Ordem do Templo (complemen-
tado pelo «joaquimismo» e porventura pelo «franciscanismo»),
deriva da alta antiguidade perso-caldaica, passou pelo judaísmo
pré-cristão e pelo cristianismo dos primeiros séculos, chegando
finalmente ao misticismo cátaro medieval e ao misticismo eso-
térico e/ou maçónico da Revolução Francesa e dos tempos mo-
dernos 22.

Assim, nós somos de opinião que, em vez de se falar de
Bruno como de alguém que intentou conceber o pensamento
filosófico a partir do pensamento e da cultura portuguesa, envi-
dando recentrar e/ou reprojectar os portugueses para a «tra-
dição filosófica nacional», fundamento e expressão, quer duma
«filosofia portuguesa», quer da identidade de Portugal como
«povo eleito» ou messiânico, será de falar de Bruno como de
alguém que concebeu a «filosofia» essencialmente com base na
recepção e no confronto com a aludida «tradição» ou corrente
de matriz iraniano-persa (ontoteológica e místico-metafísica), por
conseguinte como uma «filosofia» de cariz tão metafísico-
-gnóstico, como de origem trans-nacional e/ou universal.

Mas, uma vez caracterizadas, quer a concepção «filosófica»
que Bruno consagra, quer a perspectiva de Delfim em relação
à chamada «filosofia portuguesa», impor-se-á retornar a Delfim,
para, finalmente, se precisar melhor a posição que ele defende
quanto ao eventual carácter «nacional» da «filosofia». Como se

22 Cf. ibidem, 371-382.
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constatará, em tal questão, Delfim revelar-se-á como alguém
que tem um profundo sentido da estratégia e das conveniências.

Por um lado, ao questionar a «filosofia portuguesa», Delfim
será inequívoco no que se refere a deixar claro que o faz em
nome do carácter racional, abstracto e universal sob que concebe
a «filosofia». À «filosofia portuguesa» que subsume a «filosofia»
como algo de adscrito a uma «pátria», a um «povo» ou «nação»
eleita, qual a do Portugal de Bandarra, de D. João de Castro ou
do Padre António Vieira, Delfim contrapõe com vigor o enten-
dimento da «filosofia» essencialmente como uma ciência essen-
cialmente abstracta, racional e universal.

Por outro lado, Delfim não deixará de demonstrar uma
atitude de certa aceitação do carácter «nacional» da «filosofia»
e consequentemente da tese das «filosofias nacionais», sem
com isso cair na posição dos que afirmam a chamada «filosofia
portuguesa». E a prova duma tal posição está em que, quando
Delfim relaciona o carácter «nacional» da «filosofia», quer com
as «condições» de que o «filósofo» dispôs ou não dispôs para
se fazer «filósofo», quer com a concepção do «filósofo» como
alguém que é por excelência um «opositor dialéctico das ‘ver-
dades’ estáticas que adormecem um povo», ele não deixa de
fazer questão de afirmar que não é senão por via das refe-
ridas «condições» e/ou da referida natureza de «opositor»,
que caracteriza o «filósofo», que se pode falar de «filosofias na-
cionais»:

A filosofia, para surgir, requer condições [...]. Uma
das condições, e talvez a primeira, consiste na valorização
do diálogo e da interrogação, a que certos povos estão
mais ou menos fechados. Sem isto não será nunca pos-
sível validar filosofias como tìpicamente nacionais, ou,
quando o fazemos, apenas nos referimos a uma parte e
não à mais significativa do que como filosofia se deve
entender. 23

23 Cf. ibidem, 328.
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Em suma, sendo categórico na afirmação do primado da
«filosofia» como ciência racional, abstracta e universal, Delfim
configura conceber por sua vez em termos relativamente secun-
darizados e/ou subalternizados o carácter «nacional» e/ou
«situado» da «filosofia».

A. Braz Teixeira, teórico da filosofia portuguesa

Aliás, no nosso entendimento, para se dispor de uma posi-
ção susceptível de harmonizar adequada e/ou fundamenta-
damente a perspectiva universal-abstracta e a perspectiva
universal-concreta da «filosofia», talvez seja de recorrer a A. Braz
Teixeira, cuja concepção, indiciando estar em íntima relação
com o pensamento sustentado entre 1947 e 1950 por J. Marinho
sobre a problemática da «filosofia portuguesa», consubstancia
uma síntese de teor manifestamente autónomo fundamentado
e aberto quanto ao carácter simultaneamente universal, abs-
tracto, racional e «nacional» da «filosofia». Ou seja, A. Braz
Teixeira concebe a «filosofia» como uma ciência que, a um só
tempo, deve ter um carácter «universal» e «situado».

Com efeito, a par da afirmação inequívoca do primado
da filosofia abstracta e universal, nós encontramos na obra e
no pensamento de A. Braz Teixeira uma posição de defesa
aberta e categórica quanto à existência duma «tradição filo-
sófica nacional» 24 e/ou quanto à existência duma filosofia
portuguesa.

24 Cf. A. Braz Teixeira, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, n.o 4-5,
Inverno de 1964-1965, 44. Ainda que não o afirme, nós interpretamos que,
tal como Sampaio (Bruno) o sustentara em relação à «tradição» gnóstica
e/ou prisciliana que, no seu entender, atravessa a história do povo e da
religião portuguesa, A. Braz Teixeira também conota a existência e a
génese da mencionada «tradição filosófica nacional», quer no que se refere
às suas grandes temáticas, quer nomeadamente no que se refere à corrente
gnóstico-prisciliana que dominou o noroeste da península e a Lusitânia,
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Porém, ao defender a existência duma «tradição filosófica
nacional» e/ou duma «filosofia portuguesa», A. Braz Teixeira
não o faz, nem nos termos um tanto tímidos, hesitantes e/ou
mesmo ambíguos de Delfim, nem nos termos gnóstico-mes-
siânicos, «nacionais» e um tanto «nacionalistas» dos defensores
da chamada «filosofia portuguesa», mas sim em termos cate-
góricos e salvaguardando a perspectiva universal e abstracta da
«filosofia».

É o que passaremos a demonstrar, ainda que reafirmando
e/ou reformulando pensamento já exposto noutro ensaio desta
obra. Porém, pela importância do assunto, afigura-se-nos como
compreensivo correr o risco de certa repetição do afirmado.

É que nós constatamos que A. Braz Teixeira, dando por
suposta a existência duma «tradição filosófica nacional» e/ou
duma «filosofia portuguesa», por um lado, afirma com toda a
naturalidade e firmeza que José Marinho e Álvaro Ribeiro «se
inserem, prolongando-a e actualizando-a, criadora e dinami-
camente, na imediata tradição filosófica iniciada por Amorim
Viana, Cunha Seixas e Antero, e prolongada, depois, por Bruno,
Leonardo e Pascoaes» 25, e, por outro lado, dando por natural
que o leitor «vislumbre o íntimo nexo que liga a ideia de Deus,
o conceito de mal e o sentimento da saudade» 26, afirma com
firmeza e naturalidade que, se se ficar dependente apenas das

com a «tradição» ou corrente místico-gnóstica universal, à qual Sampaio
(Bruno) se refere, e cuja origem, por um lado, faz remontar à antiguidade
perso-caldaica e em seguida judaica (pré-cristã), e cuja transposição da
antiguidade para os tempos pós-cristãos e modernos, por outro lado, atri-
bui nomeadamente ao «templarismo» gnóstico. Com efeito, em con-
sonância com o que defendemos atrás sobre o infundamento de se ligar
Bruno à «fundação» da chamada «filosofia portuguesa» de Álvaro Ribeiro
e «discípulos», só a esta luz se poderá interpretar, tal como nós o fazemos,
que a concepção de A. Braz Teixeira sobre a chamada «filosofia portu-
guesa» não é afim da concepção de Álvaro Ribeiro e «discípulos».

25 Cf. idem, Situação de José Marinho e Álvaro Ribeiro na Filosofia Por-
tuguesa Contemporânea, in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro
Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 15.

26 Cf. idem, Deus, o Mal e a Saudade, 11.
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«correntes da filosofia estrangeira», se torna impossível com-
preender a «filosofia portuguesa»: «A adequada compreensão da
filosofia portuguesa e, em certa medida, também de algum do
mais relevante pensamento brasileiro, requer um conceito de
filosofia e da razão filosófica diversos dos acolhidos pelas cor-
rentes da filosofia estrangeira entre nós mais divulgadas e apre-
sentadas como se fossem a única filosofia e toda a filosofia.» 27

É que nós constatamos que, se Braz Teixeira, não se ficando
pela afirmação da existência duma «tradição filosófica» portu-
guesa e/ou duma filosofia portuguesa, vai mais longe e faz
questão de explicitar o problema da génese e/ou da autoria da
concepção da «filosofia portuguesa», afirmando que «José
Marinho e Álvaro Ribeiro» «foram os primeiros a formular, ade-
quada e rigorosamente» o problema da «existência» e da «rea-
lidade espiritual da filosofia portuguesa» 28 e que Álvaro Ribeiro
foi o verdadeiro «formulador do Problema da Filosofia Portu-
guesa» 29, ao mesmo tempo, A. Braz Teixeira, adoptando uma

27 Cf. ibidem.
28 Cf. idem, Situação de José Marinho e Álvaro Ribeiro na Filosofia Por-

tuguesa Contemporânea, in O Pensamento e a Obra de José Marinho e de Álvaro
Ribeiro — Actas do Colóquio, vol. I, 15.

29 Cf. ibidem, 19. Conforme já se referiu anteriormente, Braz Teixeira
afirma que, no âmbito dos «discípulos de Leonardo Coimbra, em que
avultam Delfim Santos, Sant’Anna Dionísio, Augusto Saraiva, Agostinho
da Silva, José Marinho e Álvaro Ribeiro», «caberá, porém, a Álvaro Ribeiro
o papel mais decisivo neste grupo de pensadores, ao formular, em 1943,
O Problema da Filosofia Portuguesa, tema que, durante duas décadas,
marcará central presença na vida cultural portuguesa» (cf. idem, Deus, o
Mal e a Saudade, 110-112). A nosso ver, serão mesmo de realçar, pelo seu
particular significado, as palavras com que Braz Teixeira caracteriza o
papel e a acção de Álvaro Ribeiro em relação à «filosofia portuguesa»:
«Verificando que o carácter positivista e historicista do nosso ensino
impedia a adequada expressão e desenvolvimento do pensamento por-
tuguês, o conhecimento da própria razão de ser da autonomia portuguesa,
que nem a história nem a política explicam, Álvaro Ribeiro verá no ensino
e na necessária criação de uma Faculdade de Filosofia o cerne do problema
da filosofia portuguesa, que é, de igual modo, o de actualizar, pelo
pensamento, a nossa tradição filosófica» (cf. ibidem, 112).
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argumentação de natureza teórica e pragmática, cuidará de nos
habilitar com a sua perspectiva, quer quanto aos fundamentos,
quer quanto ao «sentido» da «tradição filosófica nacional», e,
consequentemente, da filosofia portuguesa.

Por um lado, porque equaciona a concepção da filosofia
«universal» e «abstracta» de forma entrosada com a tese das
«filosofias nacionais», à luz de cuja perspectiva afirma que «a
questão teórica das filosofias nacionais só alcança pleno e cabal
sentido admitindo o necessário e insuperável carácter situado de
todo o filosofar» 30, A. Braz Teixeira tanto logra sustentar que «o
pensamento filosófico autêntico é sempre universal, porque
demanda o uno essencial do ser e da verdade» 31, como logra
sustentar que o pensamento filosófico, «nas suas formas e nas
suas expressões, é também sempre individual e nacional, dado
o carácter radicado de todo o pensar e agir humanos» 32.

Por outro lado, quer porque constata a existência de uma
«tradição filosófica nacional» que atravessa a história do pen-
samento e da cultura do país desde tempos que estão muito
para lá da própria nacionalidade e que se traduz tanto na con-
tinuidade como na especificidade de um conjunto de temáticas
(nomeadamente o problema de Deus, a queda ou cisão do
absoluto e o problema do mal), quer porque equaciona que «o
sentido a atribuir à noção de tradição filosófica» «se refere à
continuidade que, numa perspectiva histórica ou temporal, pode
descobrir-se nos pensadores de uma determinada nacionalidade,
país ou cultura, quer numa linha de prolongamento e desen-
volvimento directo e amplificante de teses e caminhos abertos
por filósofos anteriores, ou por complementar a dialéctica opo-
sição ao pensar do mestre, quer ainda e sobretudo no perdurar

30 Cf. idem, Prefácio, in A. Paim, As Filosofias Nacionais, Editora da
Universidade Estaduense de Londrina, 1997, 2; Braz Teixeira, Da Filosofia
Portuguesa, in Espiral, 42-44.

31 Cf. idem, Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais, 2; Braz Teixeira,
Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 42-44.

32 Cf. Braz Teixeira, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 42-44.
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e aflorar, por vezes com intervalos de séculos, de atitudes
especulativas entre si afins», A. Braz Teixeira pode sustentar que
a «tradição filosófica nacional» não poderá senão consubstanciar
uma filosofia de carácter «nacional» e «situado», isto é, uma
filosofia «portuguesa» 33.

Mas, para além de justificar nos termos mencionados a
possibilidade e a realidade duma filosofia «portuguesa», A. Braz
Teixeira também fará prova dum entendimento próprio e autó-
nomo no que se refere à afirmação da existência duma filosofia
«portuguesa», na medida em que lhe assigna atributos especí-
ficos no domínio da antiguidade e da constância.

Com efeito, cuidando de detectar as verdadeiras raízes da
«tradição filosófica nacional», A. Braz Teixeira não só veiculará
que tal «tradição», e portanto a filosofia «portuguesa», remonta
a um período que está muito para lá da nacionalidade, como
veiculará que a «tradição filosófica nacional» engloba duas
«tradições» que «podemos fazer ascender, simbolicamente [...],
por um lado, a Prisciliano e, por outro, a Paulo Orósio e aos
comentadores árabes de Aristóteles» 34.

Aliás, à luz de um tal entendimento, e sem deixar de fazer
supor que a Renascença Portuguesa, que prolongou a tradição
especulativa iniciada em meados de Oitocentos pela reflexão de
Amorim Viana, que teve como figuras tutelares Guerra Jun-
queiro e Sampaio (Bruno), que teve como órgão principal a
revista A Águia e que foi continuada e ampliada a partir de 1919

33 Cf. idem, Deus, o Mal e a Saudade, 11-12; idem, Prefácio, in Paim,
As Filosofias Nacionais, 2; idem, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 44-45; idem,
Ética, Filosofia e Religião — Estudos sobre o Pensamento Português, Galego e
Brasileiro, Évora, Pendor, 1997, 9.

34 Cf. idem, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 44; idem, Prefácio, in
Paim, As Filosofias Nacionais, 3-4; P. Calafate, Introdução ao Volume I, in His-
tória do Pensamento Filosófico Português (direcção de Pedro Calafate), Lisboa,
Editorial Caminho, vol. I, 1999, 29-40; P. Silva, Ortodoxia e Heterodoxia e
Cristianismo e História: Orósio, in História do Pensamento Filosófico Português,
vol. I, 1999, 43-129.
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pela Faculdade de Letras do Porto 35, não poderá no quadro
geral da filosofia «portuguesa» ser tomada senão como um im-
portante e especial contexto de criação e expressão filosófica,
A. Braz Teixeira não só fará questão de declarar que, «referido
ao pensamento português, o conceito de tradição filosófica exige
um esclarecimento, já que, ao falar de tradição filosófica por-
tuguesa, convém ter presente que nela se conjugam ou estão
presentes duas linhas de pensamento, divergentes e até opostas,
em certos pensadores, ou quase fundidas noutros, em supe-
radora síntese harmónica e dinâmica» 36, como fará questão de
acrescentar que, «destas duas essenciais e complementares
linhas de pensamento, a primeira, que pode fazer-se remontar
a Prisciliano e teve em José Marinho o seu último grande repre-
sentante, corresponde a um sentido mais obsessivo do eterno e
a uma vocação dominantemente ontoteológica, enquanto a se-
gunda, em cuja origem se encontram Paulo Orósio e os comen-
tadores árabes de Aristóteles e que, no nosso tempo, encontrou
a sua máxima expressão em Álvaro Ribeiro, tem subjacente uma
orientação primacialmente fundada no tempo e no devir e de
feição mais marcadamente antropológica e pragmática» 37.

Em suma, após uma certa explanação da génese e das ca-
racterísticas da chamada «filosofia portuguesa», após a carac-
terização do pensamento de Delfim Santos sobre a noção de
«filosofia» e sobre o carácter «nacional» da mesma, após a
justificação da impossibilidade de se invocar Sampaio (Bruno)
como «fundador da filosofia portuguesa» e após a invocação de
A. Braz Teixeira como o intelectual, pensador e filósofo que
eventualmente terá equacionado, com mais justeza, na nossa
contemporaneidade, o problema da «filosofia» como ciência de
âmbito ao mesmo tempo «universal» e «nacional» ou «situado»,
nós pensamos ser tempo de dar por concluída a nossa reflexão

35 Cf. Braz Teixeira, Ética, Filosofia e Religião, 10-22; idem, Da Filosofia
Portuguesa, in Espiral, 44-45; idem, Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais,
4-5.

36 Cf. Prefácio, in Paim, As Filosofias Nacionais, 4-5.
37 Cf. ibidem; idem, Da Filosofia Portuguesa, in Espiral, 44.
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sobre a forma como Delfim equaciona o problema da chamada
«filosofia portuguesa» e/ou da filosofia portuguesa. E nós fá-lo-
-emos, afirmando que, não obstante a timidez com que confi-
gura conceber o carácter «nacional» da «filosofia», Delfim Santos
não deixa de se revelar como um intelectual, um pensador e um
filósofo de elevada lucidez e coragem, porquanto, num mo-
mento em que a «filosofia portuguesa» era filosoficamente e
«patrioticamente» afirmada e defendida, aliás em boa medida
por intelectuais, pensadores e filósofos do seu meio de pen-
samento e do seu rol de amigos, Delfim, reafirmando em boa
medida Marinho, não se coíbe de pôr em questão a matriz «por-
tuguesa» e religioso-nacionalista da chamada «filosofia portu-
guesa», contrapondo a tal concepção o primado da perspectiva
racional, universal e abstracta da «filosofia».
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 Enigma, 12, 14, 56, 59, 74-75, 80-
-81, 84-85, 88-89, 101, 103,
112, 377, 522

Ensino, 565
Entendimento, 20, 84; entendi-

mento divino, 21-22, 28
Epistemologia, 85, 395, 404-406,

414, 418, 424



619

Erro, 76, 79, 135, 197-200, 298;
erro antropológico, 114-115;
erro ontológico, 76, 114-115,
198, 200

Escatologia/Fim dos tempos/
Consumação dos séculos,
61-62, 112

Escola, 218; Escola Coimbrã, 222-
-223; escola de Viena, 411-
-412; escola de Cambridge,
411; escola realista, 250

Escolástica, 49-50, 134, 208, 302,
554, 559-560, 563-564, 576,
581

Esoterismo: esotérico, 29; esote-
rismo europeu, 13; ternário
sagrado, 371-372, 375-377;
trilogia esotérica, 369

Espaço, 121
Espanto, 268
Espírito, 80, 84, 87, 91, 99, 107;

espírito puro, 59, 111, 115,
177, 329; espírito puro dimi-
nuído, 329

Espiritualismo, 53
Essência, 430, 432, 440, 444, 576
Estado, 164-169, 179, 171, 359;

Estado moderno, 164, 172;
Estado romano, 164; etatismo,
168; providencialismo ou
Estado/providência, 168;
Estado-partido-seita/grupo/
Igreja, 169; terceiro estado,
359

Estatismo, 429
Estética, 7, 209-210, 219, 222-223,

235, 237-238, 243, 247-254,
257-261, 263, 266, 273, 285,
290, 348, 406, 448; ciência da
estética, 261-264; conto fan-
tástico, 238; criação artística,

264-265; criação científica,
264-265; estética da ideali-
dade na realidade, 266, 273,
281, 287-288; estética da rea-
lidade e da idealidade, 259,
263, 288; estética da transi-
ção, 225; estética decaden-
tista-simbolista, 229; estética
ficcional, 266, 279-280; esté-
tica finissecular, 229; estética
gnóstica, 210, 260, 265, 281-
-282; estética literária, 207,
266; estética naturalista, 219,
223, 227-228, 235-240, 242-
-248; estética naturalista: có-
pia da realidade, 237; esté-
tica positivista, 223; estética
realista, 208, 237-238, 250;
idealidade concepcional,
264; idealidade objectiva,
254, 258; ideia estética, 253;
ideia racional, 253; literatura
realista, 235; romance natu-
ralista, 223-224, 228, 229,
236; teoria da estética, 224,
250; verdade estética, 243

Estoicismo, 151, 158
Estrangeirados, 193
Ética, 25, 28, 187; ética da razão,

19; ética positiva, 3708; ideal
de conduta, 155, 159-161;
ideal ético, 150-152, 160-161,
171-172

Evolução, 52, 60-63, 283, 285; evo-
lução superorgânica, 234

Evolucionismo, 54; evolucionismo
monista e materialista, 54

Exílio, 341, 353
Existência de Deus, 57, 295; argu-

mento matemático, 295; ar-
gumento ontológico, 52; pro-
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va cosmológica, 52; provas
da existência de Deus, 197,
295

Existência, 431-432, 440, 444-445;
existência humana, 35

Existencialismo, 432-434, 443, 445,
447-448; existencialismo cris-
tão, 445, 448

Experiência, 25, 52, 404, 416, 441-
-443, 446-447, 450, 456; expe-
riência pura, 447; experiên-
cia religiosa, 123

Expiação, 79; expiação do ser de
Deus, da criatura, do erro e
do mal, 79-80

Exterioridade, 83

Facto, 412, 416; facto científico,
412

Família, 212, 217-218
Fantasia, 241, 248, 310-311, 520
Fé, 170-174, 178; conformidade da

razão e da fé, 20; fé política,
154-155; fé religiosa, 150-155,
157

Fenómeno, 442, 454
Fenomenologia, 176, 405, 425-426,

448, 451, 557; fenomenologia
do conhecimento, 425; feno-
menologia subjectiva, 53;
redução fenomenológica,
425

Filosofia portuguesa, 400, 539-540,
547, 549, 557-558, 565-566,
571, 576, 581, 589-591

Filosofia, 11-12, 33-34, 39, 68, 104,
110, 121, 126, 158, 179, 183,
185-186, 192, 196, 199, 263,
305, 310, 394-395, 397-398,
401-402, 416, 427, 511, 540,

543, 547, 560, 573-579, 591;
filosofia: a busca do essen-
cial, 578; filosofia: actividade
de fundamentação e não apo-
logética, 408, 428, 579; filo-
sofia alemã, 449; filosofia:
analítica da existência, 435;
Filosofia brasileira, 540; filo-
sofia: ciência da estética, 263;
filosofia: ciência do ser en-
quanto ser, 428; filosofia:
conhecimento essencial, 76,
77-78, 150-151; filosofia cria-
cionista, 404, 440, 443, 445-
-448, 452, 456; filosofia cristã,
322; filosofia: cúpula do edi-
fício científico, 263; filosofia
da arte, 223, 249; filosofia da
existência: filosofia do ho-
mem no mundo, 434, 436;
filosofia da existência/filo-
sofia existencial, 393-394,
405, 424, 433-439, 443-449,
452, 456; filosofia da identi-
dade, 29, 30; Filosofia da
Natureza, 29, 30, 110; filo-
sofia das ciências, 185; Filo-
sofia do Direito, 539, 563,
568, 574, 589; Filosofia do
Espírito, 110; filosofia em
Portugal, 397-398, 400-401,
450, 541, 543, 547; Filosofia
estrangeira, 549; filosofia
gnóstica, 209, 263; filosofia
moderna, 48, 52-55, 87, 263,
578; filosofia nacional, 544-
-545, 574, 585-586, 591-592;
filosofia: ontologia, 426, 430,
579; filosofia: ontologia do
sendo ou filosofia existen-
cial, 430; filosofia política,
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178; filosofia positiva, 234,
446; filosofia positivista, 405,
420; filosofia pré-socrática,
21; filosofia religiosa, 106-
-109, 178, 199-200; filosofia
situada, 544-545, 563, 568,
586; filosofia universal, 546,
550, 563, 568, 582-587, 589,
591-592; forma filosófica,
104; o mistério no princípio
(base) da filosofia, 68; res-
tauração da filosofia, 542-
-543

Filosofias, 547; Filosofias nacio-
nais, 540, 544-547, 550, 553-
-555, 585

Filósofo, 121, 272, 292-293, 295,
400, 403, 581, 585; o filósofo
português, 41, 47, 64, 292-
-293, 295, 299, 312-314, 324,
328

Finalidade, 48, 417; fim, 48; fina-
lidade do sujeito livre, 53;
finalidade imanente, 53-54;
finalidade metafísica, 54,
417; finalidade subjectiva,
53-54; princípio de finali-
dade, 417

Física, 412-413, 454; fisicalismo,
412-413; física matemática,
454

Força, 454
Forma, 414, 416, 418-419; formas

ideais e eternas, 21-22; for-
mas possíveis, 23

Formalismo, 429; formalismo ra-
dical, 418, 420, 423

Fórmula, 246, 454
Fraternidade, 371-373
Futuro, 267, 286

Génio/Genial, 218, 250, 260, 264-
-265, 525; génio português,
194, 403

Geração, 296; Geração de 70, 215-
-216, 221-224, 228-229, 545;
geração do liceu, 218; gera-
ção nova, 222-223

Geral, 454
Germanias, 470
Gnose, 13, 69, 209-210, 251, 288,

322, 483; categoria substan-
cial intermédia, 323; momen-
tos do saber gnóstico, 105;
perspectiva gnóstica, 48, 405

Gnoseologia, 76, 81, 84, 197, 425,
439-440, 445-446, 452-453;
gnoseologia metafísica, 82,
84-85, 197; gnoseologia: onto-
metafísica, 453; gnoseologia
positivo-metafísica, 453

Gnóstico, 69, 322

Heteronomia, 27
História, 33-35, 49, 60, 67, 290,

299, 402, 447, 508-509, 520,
530-531, 565-567; concepção
materialista da história, 60;
facto histórico, 511-512; fe-
nómeno histórico, 511-512;
fim da história, 61; História
de Portugal, 542; história do
país, 206, 218; história hu-
manística, 509-510, 521, 530;
história mítico-profética,
510, 514, 520-521; história
positiva, 521, 530; histórico,
33; nova teoria da história/
filosofia da história, 508-512,
520; plano histórico, 517;
ruptura da história, 59, 522,
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530; segredo na história de
Portugal, 562; sentido da
história, 60

Homem, 31, 81, 86-87, 115, 144,
155, 159, 273, 290, 434-436,
447, 466, 493-497, 502, 521,
565; dignidade do homem,
13; direitos do homem, 369;
fim do homem na terra: liber-
tação do Mal, 466; homem:
agente da libertação do cos-
mos, 466; «homem falível»,
35; homem-indivíduo, 480,
492; homem no mundo, 434-
-435; homem: sonho e sau-
dade, 510

Ideal, 157; ideal ético, 150-152,
157, 159

Idealismo, 30, 84, 189, 208, 241,
402, 422, 426, 440; idealismo
metafísico, 446, 450; idea-
lismo objectivo, 30; idealis-
mo puro, 50, 200, 207, 422-
-423; idealismo subjectivo,
425

Ideia, 85, 107, 257-258, 260, 264,
423, 441, 450, 453, 455, 457,
480; ideal, 247, 257, 442;
idealidade, 87, 229, 247, 249,
253-254, 259-261, 263, 265-
-267, 455; idealidade con-
cepcional, 264; idealidade
objectiva, 254; idealidade
revelada, 288; ideia absoluta
hegeliana, 84; Ideia das
ideias, 109; ideia de Deus, 7,
87, 549-551, 587; ideia esté-
tica, 253; ideia originária,
264; ideia racional, 253

Identidade, 30; identidade do ser
e do bem, 17; dois começos
eternos idênticos, 30; filo-
sofia da identidade, 28-29;
identidade indiferenciada do
ideal e do real, 30

Igualdade/Equidade, 61, 207,
214, 217, 370-373; igualdade
civil, 359; igualdade política,
359

Ilustração/Iluminismo, 203, 310,
330, 502, 540

Imaculada Conceição, 294, 299
Imaginação, 107, 236, 253-254,

260, 520
Imanência, 455
Imanentismo, 119, 124-133, 137,

138, 141, 144-148, 153, 157,
159, 161, 163, 179-180; ima-
nentismo (grego): ciência,
razão, progresso, optimismo,
128-131, 139

Imperfeição, 28, 326; imperfeição
da criatura, 326; imperfeição
original, 21-22

Impermanência, 80-81, 94, 111;
impermanência do ser, 80

Imprensa, 232
Incognoscível, 135-137, 246
Incondicionado, 24, 80
Indiferença: «absoluta indiferen-

ça», 30-31, 33; indiferença
para o bem, 18

Indiferentismo, 78
Individuação/Determinação/De-

limitação, 73, 77-78, 80, 92,
98, 100, 112, 432; individua-
ção do ser (Deus, essente), 77-
-79

Indução, 416, 453-454; indução:
generalização da experiên-



623

cia, 453-454; princípio da
indução, 416

Inércia, 121; inércia natural dos
corpos, 23

Infalibilidade do Papa, 214, 294,
299

Infinito, 286, 296; infinito abso-
luto, 55, 57-59, 71, 91, 111-
-112, 114, 177; infinito abso-
luto: qualidade, 55; infinito
absoluto: quantidade, 55; infi-
nito metafísico, 295

Inovação, 46, 50-51, 114, 453, 456-
-457

Inquisição, 207, 217, 293-294, 466-
-467, 470, 566, 576, 581-582;
Inquisição de Coimbra, 478

Instante, 284
Insubstancial, 74, 90; insubstan-

cial subsistente, 90; insubs-
tancial substante, 84, 89-93,
97-99, 101-104, 111-112

Integração, 349
Interrogação, 84, 89, 102; interro-

gação sobre o ser e a ver-
dade, 84-85

Intuição, 85, 107, 246, 252-253,
272, 440-441; intuição do
artista, 242; intuição pura,
84; intuição sensível, 443,
446

Intuicionismo, 188, 226, 404
Irracional, 57, 70, 188, 515, 524
Irreligião, 300, 304

Jesuitismo, 178-180, 217, 466-467,
476, 482, 566

Joaquimismo, 467, 481-483, 499,
567

Judaísmo, 13-14, 38, 462; cristãos
novos, 470; judaísmo místico
(cabala), 38; judaísmo mís-
tico moderno: racional/re-
velação racional, 489; profe-
tismo judaico, 469

Judeo-cristianismo, 54, 127-129,
132, 138-139, 143-144, 153,
157, 159, 162

Juízo estético/Juízo do gosto, 248-
-253, 263; critério estético,
249-251; juízo lógico, 252-253

Juízo, 85
Justiça, 61, 217, 368, 370, 372-373;

justiça social, 207

Laicismo, 151, 154
Lei, 49, 55; lei da continuidade,

54; lei da descontinuidade,
54; Lei da Separação, 163-
-164, 173, 178; lei da simulta-
neidade, 50, 208, 453; lei da
sucessibilidade, 49, 208, 453;
lei dos três estados, 49, 239,
453; lei universal geral do
conhecimento, 263; leis em-
píricas, 315, 317; leis racio-
nais, 315, 317; teorema da
interdependência dos fenó-
menos sociais, 49-50

Leituras, 218
Lenda, 510-514, 520, 524, 531, 533-

-534; lenda profética ou mí-
tico-profética, 514-515, 518,
520, 527

Liberalismo, 480
Liberdade, 19-20, 22, 24-26, 29,

31-38, 93, 207, 213-214, 307,
316, 318, 360, 371-373, 442;
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liberdade de consciência,
124, 170-172, 178, 213, 217;
liberdade de culto, 170-174,
178; liberdade de Deus, 93;
liberdade de religião, 124,
178; liberdade do mal, 34;
liberdade: faculdade do Bem
e do Mal, 31; liberdade hu-
mana, 17-18, 24, 26, 93; liber-
dade: instância absoluta de
decisão, 24; liberdade de pro-
paganda da fé, 170-174, 178;
liberdade: propriedade da
razão, 24; liberdade religio-
sa, 170-172, 178; liberdades,
124, 170

Libertação: libertação individual,
466; libertação universal, 466

Limitação, 28, 177; limitação ori-
ginal, 21; limitação ontoló-
gica, 22; limitação originária,
111, 114, 177, 324, 330

Literatura, 192, 231, 246, 402; lite-
ratura realista, 235

Livre arbítrio, 18-19, 22, 25, 27, 32,
315, 317

Livre pensador, 184
Lógica, 185, 395, 415-416, 454-455,

557; análise lógica, 418; enun-
ciado analítico, 415-416; enun-
ciado lógico, 415; enunciado
sintético, 416; lógica simbó-
lica, 412; logística, 413-414;
lógico, 84, 88, 415

Maçonaria, 207, 217
Mal, 8, 11-29, 31-38, 46-49, 52, 55,

60, 79, 112, 121-122, 144-145,
175-176, 197-199, 282-283,
285-286, 290, 305, 309, 325-

-328, 549, 565-567, 583; afir-
mação do Mal, 49, 57-60,
177, 197-198, 318; causa/cau-
salidade do Mal, 16, 18, 22,
28; causalidade metafísica
do Mal, 28; concepção antro-
pológica do Mal (tradicio-
nal), 19, 22, 24, 34-35, 38, 49,
56, 58, 199; concepção do
Mal, 55, 57, 60-61; concepção
metafísica do Mal, 19, 21, 24;
concepção metafísico-gnós-
tica do Mal, 56-57; concep-
ção moderna do Mal, 22, 34-
-35, 38, 56, 58; Deus: autor
do Mal, 36; fim do Mal, 57,
59; existência do Mal, 57-59;
fim do Mal do Mundo, 57,
59, 62, 177; fim do Mal em
Deus, 57, 59, 62, 177; Mal:
absurdo, 56; Mal: «cisão» do
absoluto, 37, 29-32; Mal:
mistério do absoluto, 65;
maldade humana, 196; Mal
de Auschwitz, 38; Mal: debi-
tum naturae, 17; Mal: enigma,
56; Mal: essente ontológico e
necessário, 49, 58-59, 62; Mal
fatalidade, 121; Mal: ideal,
32; Mal incompreensível,
121, 176; Mal inocente, 14;
Mal metafísico, 12-14, 20, 22,
28-29, 31, 35-36, 38-39, 49,
56-57, 114-115, 121-122, 144-
-145, 176-177, 198, 283, 285,
318, 324-325, 329, 339, 347;
Mal: mistério, 8-9, 56; Mal:
mistério absoluto, 56; moral
(antropológico), 12-15, 22,
24, 25, 27-29, 32-33, 35-36,
38, 49, 58, 98, 114, 324-327,
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339; Mal: natureza do Mal,
16, 20; Mal necessário, 121;
Mal: negação de ser, 17;
Mal: negatividade positiva,
58; Mal originário, 36; Mal
por herança, 25; Mal: posi-
tivo, 29; Mal: posse de ser,
17; Mal: potência de ser, 17;
Mal: privatio boni, 15-17, 19,
37, 49, 58, 324, 326; Mal:
privatio boni debiti, 17-18; Mal
radical inato, 19, 24-27, 36;
Mal schellingiano, 31-33;
malum metaphysicum, 58;
Mal: universal, 31; mundo
ontologicamente mau, 114-
-115; origem do Mal, 20-21,
27, 30, 36, 57, 59; origem do
Mal: mistério de desconti-
nuação do ser, 57, 58, 60;
origem do Mal: mistério de
diferenciação, do espírito
puro/Tempo puro/infinito
absoluto, 59-60; Natureza
Mal, 57; princípio do Mal,
16, 20; questão/problema do
Mal, 7, 12-13, 23-34, 37, 55-
-56, 58, 64, 175-176, 550-551,
587, 589; redenção do Mal,
13, 52, 62-63; «resolução»
(eliminação) do Mal, 28, 33,
62-63, 318, 343, 348, 465-466,
536; «resolução» (elimina-
ção) do Mal: processo ema-
nativo-divino, 61-63; «reso-
lução» (eliminação) do Mal:
reintegração no ser (infinito
absoluto), 62; «resolução»
(eliminação) do Mal: resorp-
ção na razão e/ou no espí-

rito, 62, 283-285, 337; sim-
bólica do Mal, 35

Manifestação, 426; manifestações
inferiores, 322

Maniqueísmo, 15-16
Matemática, 196, 295-296, 404,

413-415, 420-421, 455; análise
infinitesimal, 54, 295; infi-
nito matemático, 295; mate-
mática da linguagem, 413;
matemática da quantidade,
413; matemática da relação,
413

Matéria, 20-21, 23, 48, 53-54, 59-
-60, 115, 121, 310, 321, 329,
417, 454, 567; contingência
da matéria, 53; desmate-
rialização, 455; maldade da
matéria, 16; necessidade da
matéria, 53; origem da ma-
téria, 54, 59, 323

Materialismo, 48, 52-54, 133, 207,
299, 301, 304, 307, 328, 329;
materialismo dialéctico, 521

Máximas, 25; máximas contrárias
à lei, 26

Mecanismo/Mecanicismo, 48, 53-
-54, 127, 429; mecanismo te-
leológico, 54

Messianismo/Sebastianismo, 61,
360-361, 367, 465-470, 480,
501, 516, 518, 531, 533, 558,
566-567, 582; Bandarra: pro-
feta, 477, 481; cortes de Lame-
go, 484; D. João de Castro,
472-473, 481-482; D. João IV:
o verdadeiro Encoberto/o
Encoberto Restaurado, 473-
-476; D. Sebastião: o Enco-
berto/o Desejado, 471; En-
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coberto/Mito do Encoberto,
467, 469-473, 480-482, 505,
531-533; história do sebas-
tianismo, 505, 508; homem-
-Messias, 491-493, 517, 570;
ideia messiânica ou de mes-
sias, 461-462, 484; ideia mes-
siânica ou de messias: ori-
gem caldaica, 484-485; ideia
messiânica ou de messias:
origem perso-iraniana, 485-
-487, 568, 584; Ilha Enco-
berta, 472, 508; lenda sebás-
tica, 506, 514-515, 521-522,
533-534; libertação messiâ-
nica: processo emanativo-
-divino, 466; libertação mes-
siânica: processo histórico,
466; messianismo: afeiçoa-
mento da humanidade ao
culto unitário, 496-497; mes-
sianismo de O Encoberto,
534-535; messianismo de
Vieira ou do Quinto Impé-
rio: histórico, nacionalista,
teocrático ou de cristandade,
499-500; messianismo do
Homem e do espírito, 489,
536, 570; messianismo do
Quinto Império, 464-467,
477-481, 498-500, 528, 536;
messianismo gnóstico-ju-
daico, 489-499, 517; messia-
nismo histórico, material e
pessoal, 470-474, 498-500,
535-536, messianismo histó-
rico-político, 533, 536-537;
messianismo humanitário,
491, 536; messianismo im-
pessoal, imaterial e espiri-

tual, 490-492, 498-499, 535-
-536, 570; messianismo in-
tangível/inviolável, 468-469,
516-517, 528-529, 531; messia-
nismo mítico-profético, 533,
537; messianismo moderno:
racional, 489; messianismo
nacional, 518; messianismo
transcendente, mítico e im-
pessoal, 487-490, 528; messia-
nismo português, 461-462,
465, 467, 469-470, 480; mes-
sianismo português: anti-
católico, 483; messianismo
português: fenómeno de ma-
nipulação nacional, 466-467;
messianismo português: joa-
quimismo ou profetismo de
Joaquim de Flora, 481, 499,
482-483; messianismo portu-
guês: milenarismo, 474, 536;
messianismo: progresso ge-
ral da humanidade, 497-498,
536-537, 570; messianismo
universal, 518; messianismo
utópico e acrónico, 521, 523;
messias, 462, 470, 480, 502;
Messias e messianismo: dois
factos distintos, 491, 570;
messias: o Homem, 493-495,
499; Milagre de Ourique,
461-464, 468-471, 473-474,
477, 481-482, 484, 569; O De-
sejado, 471, 482, 530; nova
interpretação do sebastia-
nismo, 501-503, 506-508, 510,
514, 517-518, 524-527, 531-
-533; nova interpretação do
sebastianismo: mítico-pro-
fética, 533; palingenesia ge-
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ral/refrescamento universal,
462, 479, 501; Padre António
Vieira: agente da transfor-
mação do messianismo em
milenarismo, 474; Portugal:
Povo eleito, 462-465, 471-
-474, 569, 576, 584; Portugal:
sede do Quinto Império,
475, 477; Povo-Messias, 491-
-493, 499, 517, 570; povo
português: psicologia de vi-
sionamento e de sonho, 480;
profetismo gnóstico-judaico,
469; profetismo milenarista
do Abade Joaquim, 481-482;
Quinto Império, 461-462,
464-466, 471, 473, 475, 477-
-479, 482, 499, 528, 536;
Quinto Império: reino ou
império de Cristo na terra,
464, 474; Quinto Império:
monarquia universal, 465,
473; Quinto Império: união
do Sacerdócio e do Império,
465, 473, 483; realização
messiânica no fim dos tem-
pos, 61, 466; realização mes-
siânica na história, 61, 466;
Rei do império da profecia,
509; Rei político, 509; Rei
português: Imperador uni-
versal, 477; sebastianismo da
essencialidade, 516-517; se-
bastianismo das aparências,
516-517, 528-529, 531; sebas-
tianismo: forma de messia-
nismo, 518, 523; sebastia-
nismo português, 466-469,
472, 502, 504-509, 514-524,
533-534, 558, 566, 576, 581,

582; sebastianismo portu-
guês: abdicação da história,
468; sebastianismo portu-
guês: aberrante maluquice,
467-468; sebastianismo por-
tuguês: caquexia nacional,
468, 516; sebastianismo por-
tuguês: retrocesso e pro-
gresso, 523; teoria do messia-
nismo, 505-506, 508, 532;
trovas/profecias de Ban-
darra, 468-469, 472, 476

Mestre, 47, 116-117, 183, 226, 322,
297, 300-303, 314, 342, 388-
-389; maître à penser, 226-227

Metafísica, 13, 28, 30, 46-49, 52-55,
57, 63-64, 66, 86-88, 90, 95,
108-109, 114, 185-188, 196-
-199, 209-210, 227, 266, 273-
-274, 280-283, 289-290, 295,
322-323, 394-395, 402-404,
406, 412-413, 417, 421-422,
424-425, 430, 452-453, 506,
566, 581; metafísica aplicada,
406; metafísica: ciência do
ser, 429; metafísica clássica,
86; metafísica da «cisão» e
do mistério, 85; metafísica
da liberdade, 110; metafísica
da necessidade e da liber-
dade, 29; metafísica da re-
denção, 109; metafísica de-
dutiva, 421-423; metafísica
do conhecimento, 109; meta-
física do pensar, 82; metafí-
sica: ética metafísica, 86; me-
tafísica: fenomenologia do
espírito, 428; metafísica gno-
seológico-positiva, 453; me-
tafísica ideal-realista, 448;
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metafísica idealista, 29, 197,
199; metafísica mística (gnós-
tica), 13, 49, 56, 59, 82-83, 85,
87, 89-90, 93-95, 98, 101, 103,
106, 108, 197, 199, 210, 280,
285, 287, 318-319, 339, 584;
metafísica místico-platónica,
19; metafísica moral e reli-
giosa, 109-110; metafísica
negativa, 58, 325, 570; meta-
física ontognoseológica, 448;
metafísica: ontologia, 87,
435; metafísica positiva, 58,
325, 570; metafísica: prima
philosophia, 406; metafísica:
problema do ser, 87; meta-
física realista, 199; metafísica
tradicional, 48, 50-51, 64,
208, 422-423, 434; metafísicas
optimistas, 326; metafísicas
pessimistas, 326

Método, 116
Milagre, 49, 55, 294, 299-300, 309,

311-319, 507; possibilidade/
impossibilidade do milagre,
55

Mistério, 8, 11, 39, 55, 74-75, 84-
-85, 101-103, 112, 177, 296,
306-307, 522; mistério abso-
luto, 39, 52, 55, 102, 177;
mistério absurdo, 66; mis-
tério da descontinuidade do
ser, 66; mistério da «queda»
de Deus, 66; mistério da
ressurreição, 522; mistério
do ser e/ou da «cisão», 105;
«mistério indecifrável», 55,
57, 59, 66, 71, 112-113, 177,
323, 330; o mistério no prin-
cípio (base) da filosofia, 68

Misticismo, 48, 158, 184, 322, 400,
484; experiência mística, 305,
306, 309; misticismo esoté-
rico, 29, 567; misticismo
gnóstico, 29, 48, 69, 95-96,
104, 110, 114, 198, 260, 288,
305, 348, 361-362, 368, 373-
-378, 382; misticismo gnós-
tico-cristão, 63, 69; misti-
cismo gnóstico-judaico, 52,
63, 82-83, 104, 180, 483; mis-
ticismo idealista, 115, 197,
309, 339; misticismo meta-
físico, 83, 114; misticismo
perso-caldaico, 63

Mito, 35-36, 38, 156, 468, 473, 503,
510-514, 519, 521, 524, 531,
533-534; mito adâmico ou da
queda, 27, 36; mito cósmico
ou drama da criação, 36;
mito do «deus em devir»,
38; mito do Encoberto, 467,
469; mito originário, 512-513

Móbiles, 27, 198, 354
Modernidade, 12, 19, 28, 64, 564;

moderno, 226
Modernismo, 137, 161, 225, 522
Monadologia, 54; monadologia

monista, 54
Monarquia, 207, 213-214, 217,

352-353, 359-360, 365; antigo
Regime, 207, 217

Monismo, 54, 157, 321, 322; mo-
nismo monadológico, 54;
monismo spinosista, 53

Monoteísmo, 179
Moral, 61, 126-127, 130, 136-138,

141-142, 145-147, 151-152,
157, 159, 370-371, 378, 448;
amoral, 138; educação cristã,
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184; educação moral, 160,
171-172; estrutura moral,
123-124; fim moral, 154; mo-
ral cristã, 140; Moral do Di-
reito e da Justiça, 370; moral
pública, 151-152; responsabi-
lidade moral, 307, 315; senti-
mento moral, 247

Moralidade, 24; imoralidade, 289;
moralidade do ser racional,
24

Morte, 85, 95, 271
Movimento, 121; movimento infi-

nito, 283-286
Mulher, 180-182
Múltiplo/Particular/Singular/

Diverso, 80-81, 87-88, 91, 114,
254, 454

Mundividência, 13, 37, 39, 62,
269; mundividência cristã,
15, 466

Mundo, 35, 48, 54, 59-60, 67, 71;
mundo antigo, 214; mundo
da matéria, 323-324; mundo
do espírito, 323-324; mundo
exterior, 418, 425; mundo
finito, 31; mundo físico, 55;
mundo ideal, 21-22, 32;
mundo ideal dos seres, 31-
-32; mundo moderno, 254;
Mundo: necessidade deri-
vada, 53; Mundo: necessi-
dade substancial absoluta,
53; mundo ontologicamente
mau, 114-115; mundo real,
21; mundo sensível, 557;
Mundo: soma de fenóme-
nos, 53; Mundo: todo subs-
tancial, 53; necessidade do
Mundo, 53; o melhor mun-

do possível, 23; origem do
Mundo, 54; origem do Mun-
do: descontinuidade do ser,
35, 59, 323; origem do mun-
do: «queda» das criaturas,
67

Nacional, 192-193, 400
Nada, 48, 54, 67, 77, 93, 100-102,

109, 200; assunção do Nada,
89, 92, 99-100, 103; nada:
não-ser, 54, 100

Não-ser, 93
Naturalismo, 228-231, 235-240,

242-245, 248; naturalismo:
estética de reprodução da
realidade, 235; naturalismo
positivista, 240

Natureza, 16, 28, 33, 54-55, 139,
157-158, 249, 273-274, 283-
-286, 294, 317, 450, 454-455,
522, 557; Deus está na Natu-
reza, 158; Deus está para
além da Natureza, 158; divi-
nização da natureza, 154;
evolução da Natureza, 466;
filosofia da Natureza, 49, 55,
294, 311-314, 316, 319; natura
facit saltum, 54; natureza
derivada, 97; natureza: ideia,
454; Natureza: mal, 57; natu-
reza: pensamento, 454; natu-
reza: razão, 454

Necessidade, 22, 29, 32-34, 36-38,
48, 93, 96, 312, 315-317, 319;
necessário, 48, 114, 315-316;
necessidade absoluta, 52;
necessidade do Mal, 34; ne-
cessidade do Mundo, 53,
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307, 315, 319; necessidade
metafísica, 23-24, 33-34, 38;
necessidade metafísica do
Mal, 34; necessidade moral,
23; necessidade substancial
absoluta, 53; necessidade
substancial derivada, 53, 330

Necessitarismo, 53
Negação, 81, 91, 95, 99
Negatividade, 77
Niilismo, 78
Noção, 440-443, 446; noção fun-

damental, 414
Noumeno, 442

Objecto, 252, 418; objectividade,
256-258, 260, 265, 413; objec-
tivo, 254, 260, 455

Observação, 453
Oculto, 509
Omnipotência de Deus, 19, 37-38,

59, 176; Deus não omnipo-
tente, 37-38

Ontologia, 19, 82, 84, 87, 394, 418,
425, 428, 431-432, 439-440,
443-446; diferença ontoló-
gica, 71, 80; ôntico, 431; on-
tologia: antropologia, 436,
579; ontologia da cisão e do
Nada, 82, 85, 89-90, 93, 98,
101; ontologia do espírito,
80-82, 84, 86, 89-90, 93, 101;
ontologia do sendo, 405, on-
tometafísica: gnoseologia,
453; ontologia do sendo, 22,
428, 434-436, 447; ontologia
do sendo: filosofia ou onto-
logia do homem no mundo,
433; ontologia do ser en-
quanto ser, 76, 80-82, 93; on-

tologia: universo de formas
lógicas, 418; ontológico, 17,
22, 70, 76-77, 84, 320, 322,
460

Opinião pública, 170
Oposição, 15, 17, 83, 254; oposição

de contrários, 15, 31; opos-
tos, 30, 255

Optimismo: optimismo de espe-
rança, 62; optimismo leibni-
ziano, 58

Oração, 312, 314, 318-319
Ordem, 360; ordem do Mundo,

53-54; ordem do Mundo: fi-
nalidade metafísica, 54; or-
dem do Mundo: mecanismo
teleológico, 54; ordem inter-
média do ser, 323

Originário/Originado, 80, 81
Outro, 71-72, 75-76, 78, 102, 114

Panteísmo, 127, 138, 153, 157-158,
290

Paracletismo, 558
Partido, 296; partidos católicos,

170; partidos seculares, 170
Pátria, 352-354, 364-366, 521, 578;

anjo-da-guarda da Pátria,
364-365; Pátria: uma religião,
364; salvação da Pátria, 352-
-354, 364, 366; ubi libertas ibi
Patria, 366

Pedagogia/Ciências Pedagógicas,
186, 395, 406, 556; pedagogia
de mestre-discípulo, 556

Pelagianismo, 563; antipelagia-
nismo, 563

Pensamento, 11, 13, 83, 87-88, 95,
115-116, 141-142, 257, 425,
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440-441, 443, 446, 450, 453,
455-457; livre pensamento,
302, 400; o maior pensador
português contemporâneo,
202, 404; pensamento antigo,
206; pensamento do Mal, 13;
pensamento económico-so-
cial, 120; pensamento filo-
sófico, 11, 120, 208, 211;
pensamento filosófico luso-
-brasileiro, 539; pensamento
filosófico português, 13; pen-
samento milenário, 100; pen-
samento moderno, 206, 214,
564; pensamento português,
7, 12-13, 44, 70, 188, 205-206,
291, 400, 524, 539, 542; pen-
samento político, 120; pensa-
mento português, pensa-
mento substancialista, 450;
pensamento tradicional (es-
piritualismo dualista, esco-
lástica), 49-55, 58; pensar, 82,
83, 85, 422

Percepção, 85
Perfeição, 15, 111-112, 177; o per-

feito, 81
Pessoa, 445, 447-448
Poesia, 195, 511, 520
Politeísmo, 153
Política, 188, 192, 222, 246, 402,

447-448
Pombalismo, 559, 564
Porto mental, 293; cidade do Por-

to, 559; Povo do Porto, 355-
-356

Positividade, 50-51, 186, 210, 249,
305, 404, 406, 419-420, 422,
424-425, 440, 452-453, 455-
-456, 565; positividade indu-
tiva, 453

Positivismo, 48-50, 132-133, 154,
186, 207-208, 226-227, 233-
-235, 245, 247, 273, 289, 299,
347, 393-394, 405-422, 521;
antipositivismo, 188, 201,
403-404, 424; estado positivo,
49, 208; filosofia positivista,
405; idade metafísica, 510;
idade positiva, 510; idade
teológica, 510; neopositi-
vismo, 394, 405, 411-412,
414-415, 418-422; lei dos três
estados, 49; positivismo
idealista, 133; positivismo
lógico, 394, 405-406, 411-412,
414-415, 418-420

Possibilidade, 48-49, 55, 454;
possibilidade da afirmação
de Deus, 58, 60; possibi-
lidade da afirmação do Mal,
58, 60; possibilidade meta-
física, 54, 113

Possível, 48; possíveis, 21-22
Potência, 22, 31, 557
Presciência de Deus, 19
Princípio: culto dos princípios,

480, 492; primeiro princípio
(princípio do pensar e/ou
do ser), 88; princípio do
melhor, 20, 23; princípio da
vontade consequente, 23;
princípio de razão suficiente,
23; princípios do entendi-
mento e da vontade e da po-
tência, 20-21; teorema da
interdependência dos fenó-
menos sociais, 49-50

Priscilianismo, 553, 586; prisci-
lianismo gnóstico, 12

Privação, 21, 28; privação de ser,
17, 23
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Profecia, 306, 309-311, 324, 503,
519-520

Progresso, 52, 60-63, 115, 206-207,
212-213, 235, 349-351, 371-
-372, 523, 537, 565; progresso
geral da humanidade, 61-62,
115; progresso histórico, 212;
progresso humano: liberda-
de, igualdade, fraternidade,
371-372; progresso indefini-
do, 60; progresso moral, 61,
570; sentido do progresso,
60; teoria do progresso geral,
60

Protestantismo, 185, 400
Providência de Deus, 19, 318, 380-

-382, 384, 388-389
Psicologia, 455; psicologia siste-

matizada, 454-455
Psicologismo, 412

Queda, 67-69, 113, 283; decai-
mento, 283; mistério da que-
da em Deus, 66; possibili-
dade da queda do absoluto,
68; queda das criaturas, 67;
queda/cisão do absoluto, 29,
66-68, 550, 589; queda de
Deus, 66; queda do ser (in-
finito absoluto), 67; queda
em Deus, 70; queda em Deus:
a Perfeição que se corrompe,
70; queda misteriosa, 66

Questão religiosa, 119, 121-124,
126, 132-133, 156, 163, 175,
177, 179, 182; questão reli-
giosa: concepção de Deus e/
ou da religião, 124, 178-180;
questão religiosa: conflito

entre ciência e Religião, 124-
-132, 163

Quimera, 207, 267
Quinhentos, 350, 352

Racionalismo, 48, 51, 70, 150, 154,
157, 207, 293-295, 298-301,
303-306, 308, 347, 480, 506,
521; racionalismo deísta,
339; racionalismo evolu-
cionista e/ou materialista,
60; racionalismo irreligioso,
308

Razão, 7, 20, 24, 28, 33-34, 39, 51,
79, 84, 87, 89, 107, 115, 253,
272, 299, 305-306, 310, 330-
-336, 404, 442-443, 446-447,
453, 455, 457, 504, 520, 537,
565; conformidade razão-fé,
20; princípio da máxima ra-
cionalização, 440, 441, 446;
racionalização da intuição
sensível, 440; racionalização
dialéctica, ascensional, ple-
nificante, 443; racional, 24,
255, 319; racionalidade me-
tafísica, 48, 50-52, 64, 83, 113,
125, 148, 233, 568; racio-
nalidade metafísico-gnóstica,
114, 176-177, 568; raciona-
lidade positivo-científica, 48,
51-52, 64, 114-115, 125, 148,
153, 265, 306, 568; raciona-
lidade religioso-teológica, 48,
50-52, 57, 64, 83, 125, 568;
racionalização, 440, 454;
razão animada, 557; razão
experiencial, 411, 447-448;
razão experimental, 411,
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442-444, 446-448; razão
gnóstica, 498, 568; razão hu-
mana, 53; razão iluminista,
8, 49; razão: instância legis-
ladora universal, 24; razão
necessária, 96; razão positi-
vista, 48-49; razão pura, 411,
447

Real, 83, 95, 247, 254, 257, 281,
413, 415, 442

Realidade, 229, 242-243, 247-248,
253-254, 259-260, 263, 266-
-267, 270-271, 281, 285, 315-
-316, 404-407, 413-414, 417,
419, 421-426, 440-441, 443,
446, 453-456; realidade hu-
mana, 241; regiões da rea-
lidade, 426-427

Realismo, 30, 62, 189, 201, 235,
238, 402, 404, 422, 426, 439

Redenção, 33, 52, 63, 98, 284-285;
redenção do Mal, 52, 62; re-
denção do Mundo/Matéria,
52, 59

Reforma/Contra-Reforma, 522-
-523

Regeneração: fontismo regene-
rador, 207

Reino, 473; monarquia hebraica,
463; reino de Deus, 464-465,
555; reino de Portugal, 464

Reintegração, 59, 97, 115, 284, 318;
regresso do Mundo ao ser
(Tempo puro/espírito puro/
infinito absoluto), 60; rein-
tegração do Mundo/Matéria
no ser (Tempo puro/espírito
puro/infinito absoluto), 59

Relação, 91, 93, 100, 414; relação
da Razão e da Fé/Revela-
ção, 51, 125, 299, 307, 330-

-337, 551; relação de antece-
dente e consequente, 88; re-
lação de causa e efeito, 127;
relação do espírito e da ma-
téria, 321-323; relação do ser
e da negatividade ou do
Nada, 78

Relações entre o Estado e a reli-
gião, 124, 163, 167, 170-173,
177-180; culto católico, 167,
173-174; ensino religioso,
167, 173-174; escolas públi-
cas, 167, 173-174; regime
concordatário, 165, 167; re-
gime de separação, 124, 177-
-178

Religião, 13, 28, 33-34, 48, 51-52,
57, 62-63, 78, 104, 110, 114,
121-122, 124, 126-130, 136,
137, 141-145, 147-152, 154-
-155, 157-159, 171, 178-179,
184-185, 192, 198-199, 209-
-210, 305, 307, 309-310, 330,
335, 388-389, 402, 447-448,
511, 523, 567; experiência re-
ligiosa, 123; irreligião, 300,
304; religião: convicção ra-
cional, 330-332, 335-336; re-
ligião: crença científica, 153;
religião da Arte, 152; religião
da humanidade, 153-154,
239-240; religião da Pátria,
152-153; Religião da Razão,
52, 484; religião da Razão
moral/religião moral, 332,
337; religião de sentimento
moral, 333; religião do espí-
rito e da consciência, 207;
religião esotérico-gnóstica,
62-63, 199, 209, 330; religião
espiritual, 48; religião filo-
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sófica, 106-109, 199-200; re-
ligião ilustrada/iluminista,
327, 337, 330-333; religião
imanentista, 119; religião
institucional, 48, 63; religião
mística, 157; religião místico-
-moral, 337-339; religião mo-
nista, 179; religião mono-
teísta, 179; religião panteísta,
179; religião portuguesa, 467

Renascença Portuguesa, 397, 552,
559, 562, 564, 590; A Águia,
552, 590

Renascença/Renascimento, 138,
166, 250, 407, 521-522

Renovação Democrática, 184, 188,
399

República, 7, 122, 207, 214, 217,
303, 342-343, 346-347, 349-
-358, 360, 363, 366-374, 378,
380, 385-387, 390; causa re-
publicana, 346-347; Centro
eleitoral republicano demo-
crático do Porto, 343-345;
ideal republicano, 175; ideia
de República, 341-343, 347-
-349, 352, 358, 363, 367, 369-
-370, 372-374, 378, 391-392;
Lei da Separação, 163-164,
173, 178; movimento republi-
cano português, 120; Partido
Republicano, 216, 343-344,
346-347; regime republicano,
124, 163, 169, 213, 348, 362;
República da pátria/Repú-
blica patriótica, 355, 392; Re-
pública de França, 348, 360,
362, 374, 378, 379-380; Re-
pública divina, 378, 387-389,
391-392; República do 5 de

Outubro, 342-343, 346; Re-
pública do absoluto, 370; Re-
pública do ideal, 370; Repú-
blica: governo de Deus,
387-388; República: messia-
nismo sebastianista, 367;
República místico-esotérica,
349, 355-358, 361, 364, 368-
-377, 387; República nacio-
nal, 354-355, 392; República:
recurso in extremis, 366-367;
República: salvação da Pá-
tria, 352-355, 363-364, 366-
-368; República: teocracia
natural e espiritual, 380, 385-
-390, 392; republicanismo,
212, 216, 226; republica-
nismo moderno, 358, 362,
367; republicanos do 31 de
Janeiro, 365-366, 373-374;
Revolução Republicana do
Porto/31 de Janeiro de 1891,
120, 175, 341-342, 352-356,
358, 361-365

Republicano, 184, 191
Reunião/Reunificação do ser, 79,

97-98; reunião, 102; união
absoluta, 102

Revelação, 7, 15, 51, 102, 264, 305-
-306, 453-455, 490; revelação
emanada, 48, 51-52, 113-114,
264-265, 307, 324, 453-454,
457; revelação gnóstica, 50,
263, 336-337; revelação ins-
pirada, 89-90, 101, 103-106,
112; revelação positiva, 51,
63; revelação racional, 489-
-490

Revolução, 206, 216, 222, 232, 235,
330-336, 356-357, 360, 368,
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379-383, 387; Revolução
Francesa, 63, 166, 207, 239,
358-362, 368, 373-376, 378,
379-380, 382-383, 389; Revo-
lução Francesa: aconteci-
mento sobrenatural/provi-
dencial, 389-391; Revolução
francesa: revolução univer-
sal, 390-391; Revolução Li-
beral, 207; revoluções libe-
rais, 166; revolução política,
religiosa e social, 368-369

Romantismo, 216, 222, 225-226,
236, 243, 524; neo-roman-
tismo, 226

Sabedoria, 88; sabedoria iniciá-
tica, 89-90, 101, 103-106, 112

Sábio, 264-265
Salto, 29
Saudade, 285, 510, 549, 587
Sensação, 85
Sentido, 414-417
Sentimento, 252-254; sentimento

moral, 247
Ser, 16-17, 54, 58, 66-68, 71-72, 76-

-80, 82-84, 87-91, 93-95, 97,
99, 100, 103-104, 112, 114,
323, 404-405, 419, 424, 426,
428-430, 453, 455-456; essen-
te/seres, 54, 67, 71-72, 80, 87,
97, 99, 323, 330; não ser, 16,
54; processo do ser, 94; sen-
do, 428-430, 434; ser de ver-
dade, 79, 82; ser diferen-
ciado, 97; ser em espírito e
verdade, 77; ser ideal limi-
tado e imperfeito, 21; ser im-
perfeito, 21; ser: trânsito in-
cessante, 93-94, 98, 101, 103;

teoria do ser, 425, 435; ser:
subsistência absoluta, 66; Ser
supremo, 322

Símbolo, 35-36, 246; simbólica do
Mal, 35; símbolos primários,
27, 35-36

Sistema, 440
Sobrenatural, 241
Sociabilidade moderna, 368, 373,

376, 392
Socialismo, 160, 207, 213, 216;

Partido Socialista, 169
Sociedade, 144, 155, 159; socie-

dade civilista, 160
Sociologia, 49; sociologia idealista,

positivista ou materialista,
542

Sonho/Aspiração/Desejo, 241,
248, 267, 269-272, 283, 285-
-286, 289, 510-511, 520; noite
sonho, 365; sonho metafí-
sico, 267, 269, 273, 280, 285

Soteriologia, 537, 567
Spinosismo, 53
Subjectivismo, 53
Substância, 16, 432; categoria

substancial intermédia, 323;
substância universal, 432;
substancial, 74; substante, 90

Substancialismo, 429, 450
Sujeito, 252, 418, 455; subjecti-

vidade, 83, 87, 317, 443; sub-
jectivo, 254, 455; sujeito pu-
ro, 418

Syllabus, 214

Talento, 265
Teísmo, 62, 138
Teleologia, 48, 53
Teleologismo, 408
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Tempo, 67, 121, 521; alteração do
Tempo, 59; Tempo alterado,
59; Tempo alterado: Mun-
do/Matéria, 59; Tempo his-
tórico, 210, 218; Tempo pu-
ro, 59, 111-112, 329-330

Teocentrismo, 436
Teocracia, 389
Teodiceia, 14, 58, 60, 301, 304,

307; desnecessidade da teo-
diceia, 60; teodiceia positiva,
307

Teologia, 34, 39, 49, 57, 108, 110,
126, 150, 158, 317, 522, 555,
558-560; ontoteologia, 552-
-553, 563, 591

Teoria do ser e da verdade, 88,
105

Tolerância/Intolerância, 124, 143,
166, 178-180, 207, 214, 257,
299, 366, 397, 566, 582

Trabalho, 207, 360
Tradição, 19, 206, 453, 555, 556,

563, 567, 584, 587; secreta
fonte, 100; tradição gnóstica,
587; tradição ocidental, 11,
15, 38; tradição secreta, 69;
tradição espiritual portugue-
sa, 556, 588; tradição filo-
sófica, 550, 554, 558; tradição
filosófica portuguesa/tradi-
ção filosófica nacional, 438,
449, 540, 542-544, 548-551,
554, 559, 565, 567, 582-583,
586, 588-590

Tradução/Traduzir-se, 283-285
Transcendência, 134, 140, 143-144,

146, 455, 521; transcendência
absoluta, 57, 113; transcen-
dentalidade, 61, 306

Transcendentalismo (Judaísmo),
125-133, 138, 144-148, 153,
157, 162-163, 179; transcen-
dentalismo (judaísmo): con-
tradição entre Deus e a mo-
ral, 126; transcendentalismo
(judaísmo): contradição en-
tre Deus e o Mal, 126; trans-
cendentalismo (judaísmo):
pessimismo, sentimento, imo-
bilismo, atraso, 128-131, 138

Ultramontanismo, 178-180, 214,
217, 231

Unidade, 79, 98, 349, 497; perda
da unidade originária, 79;
restabelecimento da unidade
do ser, 79, 97-98; restabeleci-
mento da unidade perdida,
79, 112, 115; unidade origi-
nária, 79

Universalismo: universal, 254;
universalismo abstracto, 574;
universalismo concreto, 553,
574; universalismo situado,
8, 459

Universo/Cosmos/Mundo, 15,
112, 114, 157, 283-286, 288,
290, 455; mundo ontologica-
mente mau, 114-115; pro-
blema do universo, 141

Unívoco, 92; unívoco conheci-
mento, 104

Valentinismo, 63
Verdade, 68, 76-77, 79, 81, 83-84,

95-96, 100, 134-135, 137, 200,
254, 289, 414-415, 423; ser da
verdade, 79; verdade do ser,
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82; verdade: erro decres-
cente, 200; verdade integral
e absoluta, 245-246; verdade
natural, 243; verdade portu-
guesa, 561, 569; Verdade
Revelada, 52, 113, 336; ver-
dades contra rationem, 57,
112; verdades empíricas,
315; verdades iuxta rationem,
57; verdades necessárias,
315; verdades praeter ratio-
nem, 57, 112; verdades racio-
nais, 315; voie royale da ver-
dade, 69

Verificação, 414-415, 417
Vida, 93, 95, 269-271, 281; vida

infinita: dor eterna, 285; vi-
da: mal, 282

Visão, 77; visão unívoca, 77, 79,
84, 89, 103-104; ser da visão,
77

Voltairianismo, 480
Vontade, 16, 18, 20, 315, 316; von-

tade antecedente, 23; von-
tade consequente, 23; vonta-
de livre, 53-55, 316; vontade
má, 16-17; vontade racional,
27
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