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Editorial
Ora vivam! Aqui está uma nova Viragem,
feita a pensar em cada um de vocês e em muitíssimos mais, povo deste mundo belo e áspero em
que o Senhor nos quis.
A equipa responsável pela Viragem
em 1999 e 2000 é herdeira da longa experiência
deste projecto, do jogo de recursos humanos e
técnicos indispensáveis, das dificuldades ultraassadas ou não, das esperanças dos seus leitores.
frocuraremos, com humildade e ânimo, fazer frutificar essa experiencia.
Achámos que devíamos desistir de
números-sujeitos-a-tema, que empatam a saída
regular da revista. Assim, é rovável que deixem
de encontrar os habituais 'dossiers" temáticos.
Encontrarão, isso sim, as cnóriicas regulares, os
Pontos-de-vista, os originais e as traduções.
Sublinho este ponto: as traduções não são um mal-menor,. para acabar de encher cada número, mas
um esforço para dar a ler artigos e opiniões da
actualidade que aparecem em revistas a que
poucos terão acesso.
Leiam, emprestem, divulguem

-

e dêem-nos informação de retorno, se fazem favor.

Um abraço fraterno

da Maria Adelaide
Viragem on Line
http://.geocities.com/Paris/Parc/6068/

Metanoia on Line
http://terravista.pt/ilhadomel/l8211

E-mail
metanoia@mail.telepac.pt

JosÉ
DA FELICIDADE
i Selecção e notas de
Nuno Teotónio Pereira

Relembrar o que foram o pensamento e a acção do Padre
Felicidade nos anos cruciais que antecederam o 25 de Abril
é o que se procura fazer nas linhas que se seguem. E talvez
melhor do que tentá-lo por meio dum testemunho pessoal
seja mais eficaz e mais fiel penetrar nas ideias e nos propósitos de uma personalidade tão marcante na vida da Igreja e do
País nesse período através das palavras que o próprio
escreveu em documentos e livros de que foi autor.
Para tal, as fontes não escasseiam. que, no curto
espaço de dois anos, entre Abril de 1968 e o mesmo mês de
70, Jose Felicidade, a partir da exposição ao Conselho
Paroquial de Belém, foi o impulsionador e coordenador dos
Cadernos GEDOC, organizou e prefaciou um livro-chave
para o conhecimento do que foi a oposição católica h ditadura e publicou ainda dois da sua autoria.
Para os que já conheciam o P. Felicidade e testemunharam este surto explosivo de escritos e tomadas de
posição foi como se tivesse rebentado uma vdlvula de
pressão: aquilo que ao longo dos oito anos como professor
do seminário e dos doze que já levava como pároco de
Belem ter6 porventura suportado em silêncio talvez para
não fazer ondas e não provocar escândalo o Padre
Felicidade não poude calar mais e jorrou em torrente do seu
punho.
É bem possível que o ambiente de que comungou em
Paris ao frequentar o Instituto Superior de Estudos
Ecuménicos e logo a seguir a vivência do Maio de 68 tenham
contribuído para o despoletar de uma acção que não podia
mais ser adiada. Mas de certeza que a principal razão que o
levou a profética exposição ao Conselho Paroquial foi a situação concreta vivida no País e perante a qual a sua consciência não o permitiria permanecer silencioso.
Da Exposiçao ao Conselho Paroquial de BelBm,
19/4/68, cujo teor constitui uma das peças acusatórias do
processo no qual foi julgado pelo Tribunal Plenário em 1973
e que motivou uma chuva de queixas e acusações à polícia
política e às autoridades.
A violência ndo A pois uma hipótese que se estuda em
gabinete, para ver se deverá existir ou ndo existir. A violência
existe! Está implantada e triunfante!
Violência das opressbes políticas. Violência das exploraçbes económicas. Violência das repressties policiais.
Violência das intoxicaçbes informativas monopolizadas.
Violência das barragens ao funcionamento independente da
Justiça. Violência do abandono a que sdo votadas milhares
de pessoas sem meios de sustento, de saúde, de habitaçdo,
de cultura. Violência de cerfos tabús morais e sociais, segregados pelas estruturas de dominaçao. Violências profanas.
Violências sagradas.
A violência 6 um facto bruto!
É tarefa difícil seleccionar as violências. A um cristdo,
pokm, nunca 6 lícito recorrer ii violência do ódio ou do desejo de vingança.. . ou ao desprezo pelos outros.. .
E tentará sempre evitar as violências que atinjam os
inocentes ou que provoquem represálias de vingança...
Como cristdo, impbe-se-nos estudar a violência à luz da

-

Situamo-nos francamente na
linha da vanguarda cristã...
naquela zona da Igreja por onde ela avança, ou
procura o seu caminho, ou ensaia novos
cometimentos.
Desejamos prestar ouvidos atentos aos apelos
dramáticos do mundo de hoje...
Queremos lançar raizes no passado; mas, a partir
d'aí, lançarmo-nos nos largos horizontes da
descoberta, batidos pelo sol da esperança.
Os textos que publicamos não pretendem fixar
posições; nem sequer se pode concluir que devamos estar de acordo com eles. São oferecidos a
reflexão crítica dos leitores...para que possam
formar uma opinião pessoal esclarecida e
documentada...Assim nós formaremos uma
autêntica cooperativa espiritual, pelo intercâmbio
das nossas leituras, experiências e reflexões.
O Concílio não pode ser um Iôgrol
Os cristãos vivem em Portugal e no mundo
um difícil momento,
em que a esperança roça pelo desespêro.

-

-

-
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Mensagem evangRlica, atravRs da História das intervenções
de Deus na vida dos homens. Será Cristo um ndo-violento
incondicional? MoisAs terá ainda alguma coisa a dizer-nos?
As guerrilhas de Deus sdo etapas obsoletas da Antiga
Aliança?
... É que na Histbria do nosso Deus ndo faltam os gestos
de violência para libertar os oprimidos, para derrubar os
opressores. Basta ler o Êxodo...
Do no1 dos Cadernos GEDOC, 112169, dos quais foram
publicados 11 números até meados de 1970, considerados
ilegais e apreendidos pela Pide e que por isso foram também
fundamento para julgamento em Plenário juntamente com
três companheiros do Movimento.
Situamo-nos francamente na linha da vanguarda cristd...
naquela zona da Igreja por onde ela avança, ou procura o
seu caminho, ou ensaia novos cometimentos.
Desejamos prestar ouvidos atentos aos apelos dramáticos do mundo de hoje... Queremos lançar raizes no passado;
mas, a partir d'aí, lançarmo-nos nos largos horizontes da
descoberta, batidos pelo sol da esperança.
OS textos que publicamos ndo pretendem fixar posiçbes;
nem sequer se pode concluir que devamos estar de acordo
com eles. Sdo oferecidos à reflexdo crítica dos leitores... para
que possam formar uma opinido pessoal esclarecida e documentada... Assim n6s formaremos uma autentica cooperativa
espiritual, pelo intercâmbio das nossas leituras, experiências
e reflexbes.
O Concílio ndo pode ser um logro! Os cristdos vivem em
Portugal - e no mundo - um difícil momento, em que a esperança roça pelo desespêro.
Contestar a Igreja? Ndo A esse o nosso programa,agora
e aqui.
Direito a ter voz na Igreja? Mas tambAm ndo A esse o
nosso programa, agora e aqui.
Direito d informaçdo objectiva? É isto.
E se nos recusam isso? Nbs ndo queremos o caminho do
desespêro!... Queremos hoje uma Igreja-que-seja-outra, que
aceite o fôgo do Espírito nas suas entranhas... Mas ndo queremos outra-Igreja. Este R o caminho da esperança.
E os riscos? Sdo muitos, sdo graves, sdo reais. mas ndo
nos odiemos!
Da apresentação do livro "Católicos e Política de
Humberto Delgado a Marcelo Caetano", 1969, no qual se
reunem numerosos documentos e tomadas de posição de
grupos ou personalidades católicas de oposição ao regime e
a guerra colonial desde 1958.
Mais dia menos dia terá de se fazer a histbria crítica
destes últimos anos da vida politica portuguesa; e ndo
deixará de ter lugar de relevo a presença ou ausência dos
catblicos na vida política, assim como a posiçdo negativa ou
positiva dos hierarcas e das estruturas clericais no funcionamento do sistema.
Com este Caderno começamos a recolher alguns textos.
Qualquer destes documentos marcam uma viragem.
O que se publica adiante sublinha-se fortemente - n4o A

-
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"nbs formaremos
uma autentica cooperativa espiritual,
pelo intercâmbio das nossas leituras,
experiencias e reflexões. "

uEse nos recusam isso?
Nbs nCío queremos o caminho
do desespêro!. ..
Queremos hoje Uma I g r e j a q ~ e - ~ e j a - o ~ f ~ ~ ,
que aceite o fôgo do Espírito nas suas
entranhas.. . Mas nCi0 queremos outra-Igreja.
Este é O caminho da esperança."

mais do que o esbdço dum primeiro inventário ou antologia.
Num regime em que a opinião pública está destruída pela
castraçdo dos meios normais de informação, documentos
deste género sofrem as condições precárias da clandestinidade. Passam de mão em mão, muitos perdem-se
irrkmediávelmente.
- Foi sobretudo encerrado um período e um estilo de
((participação»dos católicos na vida política: o que consistia
em aparecerem em grupo a tomar posição como católicos,
sobretudo atrav6s de documentos e abaixo-assinados;
- desta vez, e espera-se que não se volte atrás, os católicos entraram na liça, ombro a ombro com os demais
cidadãos, sem preocupação do rótulo de católicos;
- os católicos ndo entraram em bloco monolítico: dispersaram-se e fragmentaram-se por todos os meridianos políticos, desde a extrema-direita fascista até à extrema-esquerda
revolucionária;
- Facto significativo: salientaram-se as posiçdes de radicalismo socialista com inspiração profética haurida nos fermentos revolucionários do Antigo e do Novo Testamento.
Da introdução ao livro "Também nós queremos ser
PESSOAS LIVRES, Estudos e documentos sobre a liberdade e a responsabilidade do padre, como pessoa, no interior da Igreja", 1970.
Somos sem dúvida uma minoria na Igreja. Pelo menos
uma minoria entre os que falam, isto é, os que dizem na rua
o que segredam em casa, os que dizem em voz alta o que
pensam em surdina.
Teremos de aceitar que nos expulsem ou tornem impossível a vida no interior da comunidade católica. Isso 6 para
nós um drama dilacerante. Poque temos clara consciência
de que fomos chamados, que temos um carisma de serviço
evang6lico. É que n6s queríamos permanecer na Igreja e sermos nela membros de pleno direito e de pleno exercício. E foi
para servir os crentes - para dar testemunho do Evangelho
da liberdade, da paz, do amor, da verdade - foi para isso que
nos apresentámos à ((ordenação)).Foi na frescura e no ardor
da nossa juventude e na ingenuidade que nos demos ao ministério sacerdotal.
Dói-nos que ndo haja espaço para nós na Igreja do Amor
e da Liberdade.
Não há diálogo. Não há espaço. Não há direitos para
minorias.
Entretanto - enquanto a esperança não morre e o amor
não arrefece - ndo abandonaremos a Igreja. E tamb6m não
ficaremos nela. Considerar-nos-emos em estado de EXILADOS DENTRO DA IGREJA.
Do prólogo do livro "É preciso Nascer de Novo, testemunho acerca das motivações que me levaram a optar pelo
casamento, das dificuldades com que esbarrei e das consequências que antevejo", 1970.
Há dois anos (1 968) desencadeou-se uma tempestade na
minha vida de pároco e sobretudo de padre. Removido da

paróquia, após um largo período de peripécias, e suspenso
sine die do exercício das funçbes sacerdotais, encontrei-me
na necessidade de recomeçar ou reorganizar quase de raiz a
minha vida-de-homem; em especial:
- tive de procurar um emprego ou uma profissão civil, ndo
só para assegurar a minha subsistência material e a independência económica, mas sobretudo para me inserir,
atrav6s dos autênticos enraizamentos no trabalho com os
demais homens, na construção do mundo entregue à
inteligência e à energia de todos os seres humanos;
- preciso de repensar a minha situação face ao amor feminino e à vida conjugal (e é deste aspecto que vou falar);
- sinto a obrigaçao e a urgência de me iniciar nas responsabilidades que me competem em virtude da solidariedade
de destino político com o meu povo.
Estes três capítulos da vida de homem inserem-se aliás
na problemática global do padre que procura ((ser gente)); e
este debate do padre não é mais do que parte mínima dum
total exame de consciência acerca do fenómeno Igreja, especialmente sob o dngulo de ela ser factor de libertação do
homem, ou (pelo contrário) gérmen de des-humanizaçdo.
Conto com tudo. Até conto com as oraçaes dos crentes
em favor dum i m d o que se interrogou, tateou, e hesitou; e
com a compreensdo humana de simpatia, grave e silenciosa,
ou com o testemunho discreto e reconfortante.

A kSPIRITUALIDADE I RANSFORMADORA

António Matos Ferreira

i

Confe&ncia prohida na Comunidade da Swra do Pilar
(Vila Nova de Gaia) em 18 de Dezembro de 1998

1. Quando se medita sobre a história das sucessivas civilizações, e se atende com particular atenção a vida
humana, deparamos com um longo e contínuo genocídio. É
certo que, como a lua e o sol, a noite e o dia, o que mata e
o que dá a vida, toda a realidade é povoada de múltiplas
fa-cetas que nos revelam simultaneamente um processo
de abertura e desenvolvimento de outra consciência, na
precaridade do percurso existencial, por parte dessa
mesma humanidade da qual fazemos parte. Nós cristãos
anunciamos o Principe de Paz - desiderato da justiça e da
paz, no qual a não-violência é o método construtivo e ininterrupto, não como ideologia mas como prática de esvaziamento pe-ssoal e social da vontade de domínio, como
percurso cons-trutivo de um novo modo de ser. Neste sentido, a experiência cristã não é nem um conjunto de ideias,
nem de práticas exteriores, nem tão pouco um somatório
de teologias (sistemas de pensamento). A experiência
cristã é um modo de ser, de estar, de fazer, de acolher, de
viver, de esperar.
2. Só Deus é santo: a santidade está em Deus. Se
somos chamados a ser santos - a viver em santidade - é
porque o nosso destino, o nosso horizonte é Deus: «sede
perfeitos como o Pai do Céu». Deus é a autêntica medida
da santidade. Por isto mesmo, o que importa é descobrir, é
reco-nhecer a santidade que se manifesta nos outros, no
ambiente que nos circunda, pois é através dela que se
pode captar o mistério que somos e a esperança que, não
se confundindo com qualquer forma de compensação ou
ilusAo, surge como lugar (concretização) exacto de justiça.
3. Porém, a Deus ninguém o viu. Há o perigo, a tentaçio, de querer confundir Deus com todas as formas
racionais, afectivas ou outras, dos nossos sistemas religiosos, culturais ou sócio-políticos. Para o cristão, a única
imagem de Deus é o Cristo (cf. S. Paulo): esse Cristo que
é Jesus, testemunhado pela vivência fraterna da
comunhio - a eucaristia (a eucaristia da vida, cf. episódio
de Emaús). Este Cristo n i o tem um retrato, pois todos os
rostos s i o o dele, onde reconhecemos a paixao, a morte
por crucificaçio e a ressurreiçao: modo de olhar e de viver.
4. O destino do crista0 é a cristificaçdo da vida, da sua
vida (a de cada um), pelo reconhecimento do mistério (o
desconhecido, o indizível que nos devolve, a nós próprios,
a consciência do que somos), sem truques e sem magias.
Pelo contrhrio, esse destino é um apelo constante de
despojamento, um despojamento que é partilha, nao do
supérfluo mas do que nos faz falta (cf. S. Martinho). É pela
relaçho crística com a vida que desenvolvemos em nós
uma metanoia permanente e constitutiva como Única e verdadeira forma de adorar a Deus (de lhe dar graças, de lidar
com ele).
5. Não se é santo porque se quer, é-se santo na medida que aceitamos relaçães que nos purificam, nos transformam. É este modo de viver eucaristico que nos conduz
à santidade que é Deus. Por isto, o nosso comportamento
(individual e de grupo, em sociedade) é determinante - não
porque se seja mais ou melhor que os outros (o perfec-

cionismo existencial esconde, muitas vezes, medos,
ciúmes, invejas, desejos de domínio sobre os outros no
plano pessoal e social ) - mas, na medida em que é através
dele que se expressa a concretude da nossa experiência
humana como crentes em Cristo e na esperança que ele
nos testemunha.
6. A santidade não é incompatível com a felicidade,
exactamente porque esta sendo um percurso de relação
pessoal, connosco e com os outros, constitui um percurso
propedêutico de proximidade com o mistério que nos revela Deus. Ninguém é propriamente merecedor: o merecimento (ser sujeito e objecto de misericórdia) resulta da gratuidade que nos abre a um horizonte sempre mais vasto de
justiça (((perdoar setenta vezes sete))). Assim o perdão, é
sobretudo uma aprendizagem que nos inicia permanentemente a uma humanidade nova, sobre a qual importa perguntar se a desejamos, pois ela permanecerá sempre um
mistério em aberto, apelando constantemente a nossa
capacidade de confiança, em nós e nos outros. De qualquer modo o merecimento situa--se ao nível de ((fazer aos
outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós».
7. Agir é fundamental, mas este não está desligado do
agir em nós próprios. Herdou-se, do cristianismo como
religião civil, uma excessiva vontade de disciplinar e de
determinar a vida dos outros. Mas importa interrogarmonos sobre o modo como lidamos com a vida daqueles que
se cruzam no nosso caminho para ... (Jerusalém) ... a vida.
É a parábola do bom samaritano, mas tambem é mais do
que isso: Jesus é a parábola feita carne - viver dando a
vida, dar a vida para se viver.
8. Não é que o tempo da cristandade sociológica tenha
terminado. A secularização ou a laicidade (como tambem
todos os uretornos do religioso») escondem formas - por
vezes, bem subtis de domínio ou de desejo de dominaçáo. Porem, a liberdade e a concorrência (o confronto)
são vertentes estruturantes desta vivência crística e
eucarística, na medida em que potenciam as relações que,
humanizando-se, se divinizam. Neste sentido, não basta o
empenhamento nas coisas, mas o modo como nelas estamos; isto é, como conseguimos viver com os outros. O
cristão não se identifica com nenhum tipo de ordem, pois
está nelas para as transformar, para as transfigurar: introduzir em todas as situações um ho-rizonte que é o outro sobretudo, aquele que não faz parte da ordem onde nos
situamos.
9. «Não julgueis, para niio serdes julgados» - esta sentença evangélica foi muitas vezes reduzida a um pietismo
ou a uma resignaçao situacionista, esvaziando-a do seu
sentido mais profundo e radical. Por vezes, ela foi desviada para uma compreensão pela qual o indivíduo seria destituído de direito de julgar, cabendo isso as hierarquias
sociais e eclesiásticas, os Estados e as Igrejas. Seria um
equívoco considerar que qualquer um não tem opiniões,
nCto toma partido ou não se opde a outros. A questiio central encontra-se noutro horizonte: trata-se de compreender
o outro como se de um n6s se tratasse, n8o para justificar
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O destino do cristão
é a cristificaçao da vida
esse destino é um apelo constante
de despojamento, um despojamento
que é partilha

Não se é santo porque se quer,
é-se santo na medida que aceitamos
relações que nos purificam,
nos transformam.
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(...)trata-se de compreender o outro
como se de um nós se tratasse,
não para justificar ou aceitar,
mas exactamente para discernir o modo
de actuar, de estar e de interpelar.

O nosso futuro
não é vencermos na vida,
não é a imortalidade,
mas deixarmo-nos amar pela vida
pelos outros. O modo como nos tornamos
próximos dos outros é fundamental.

ou aceitar, mas exactamente para discernir o modo de
actuar, de estar e de interpelar. Portanto, não se trata de
uma exterioridade, mas de um processo de interioridade.
«Se amardes só os vossos amigos (aqueles a quem se
compreende), não fazeis mais do que os fariseus (estes
eram homens que também pretendiam ser santos))). É preciso ir mais além: ((amar os nossos inimigos)) - não se trata
de qualquer acto inconsciente; pelo contrário, tal horizonte
de realização coloca-se como instância privilegiada de
elaboração da consciência pessoal e social.
10. Esvaziar o desejo de domínio, pessoal e social. Este
é certamente o plano onde ontologicamente se situa o
pecado. O domínio é o desiderato existencial de nos tornarmos senhores de nós, dos outros e do mundo. No
Evangelho o poder de Deus - o dominio do Senhor, o unico
- encontra-se esvaziado. «Não vos trateis como mestres));
as tentações do deserto; udeixai os outros tambkm fazer
milagres, porque se forem pelo poder de Deus ver-se-á
pelos frutos)); use eu quisesse pedia a meu Pai para me
enviar legiões de anjos para me libertar». Esvaziamento e
despojamento do desejo de domínio - é este o processo de
humanização que nos conduz ao seio de Abraão, nosso Pai
na fé, de cuja esperança partilhamos: participar num povo
muito mais vasto que todas as estrelas do céu. O nosso
futuro não é vencermos na vida, não é a imortalidade, mas
deixarmo-nos amar pela vida, pelos outros. O modo como
nos tornamos próximos dos ou-tros é fundamental.
11. Hoje encontramo-nos confrontados com uma certa
teologia da predestinaçao secularizada o u laicizada, transformada em ideologia do sucesso. Mas, não são [só] os outros que a transportam, somos nós [cada um], aos mais
diversos níveis, que a interiorizamos. Através dessa mundivisão, ou antropologia, estabelecemos um paradigma de
realização e de actuação (mesmo certas formas de percepção do empe-nhamento e da umilitáncia»). No processo
de secularização e de laicização nas várias sociedades
torna-se central a espiritualidade como encarnação activa.
A secularização desafia-nos Q atitude de compaixão: partilhar o caminhar dos outros para além de certezas e seguranças como companheiros de jornada; a laicização conduz-nos a assunção das nossas convicções: não para dominar mas para dialogar e aprender a crescer com os outros
(construir uma sociedade ecuménica). Esta encarnação não
se realiza por imposições ideologias, nem por formas coactivas ou de controlo (clerical ou de grupos), mas através do
nosso comportamento (não somos o Cristo, mas somos
desafiados, convidados, a identificarmos a ele).
12. A espiritualidade cristã não é um mero culto: é uma
interioridade transformadora, em nós e na realidade. Em
cada um, na medida em que deixamos que o outro se torne
presente e nos transforme; e, na sociedade, porque dela
fazendo parte, na medida em que colocamos, no seu interior, o questionamento da urgência do outro. Neste sentido,
a oração não é um culto exterior mas uma colocaç~odo
coraçao: a oração como comportamento e consciência uma vida orante.

-

John Hodgson,
Microbiólogo britânico.

Os organismos vivos são tão
complexos que,
para os descrever,
temos que recorrer a imagens.
Será por acaso que as
formas de certas estruturas moleculares
surgem na arte contemporânea?

'In: Le Courrbr de I'Unesco, Junho 94.
n ó m o dedicado Bs Blotecnologias,p.36

A arte aproxima-se, por natureza, dos mistérios da
existência. A elucidação dos mesmos mistérios é o objectivo
das ciências. A arte cria formas que exprimem as realidades
impalpáveis ou iluminam os aspectos escondidos do mundo
sensível. A ciência disseca o mundo sensível para descobrir
como funciona cada uma das partes, separadamente e em
conjunto. A atitude do artista e a do cientista diferem muito na
maneira de se dirigir ao público.
A caricatura de um cientista-tipo é a de um obcecado pela
procura do saber. Segue as pistas com instinto caçador, sem
sentir necessidade de comunicar as descobertas ao grande
público. E verdade que a ciência dá muitas vezes a
impressão de uma fortaleza, construída com os tijolos dos
dados experimentais e cimentada por um calão específico.
No interior, dormem as jóias do conhecimento, sob a vigilância dos guardi6es da fortaleza. Nos artigos de divulgação
científica, abundam fórmulas como "'mistério' finalmente elucidado" ou "'segredo' desvendado", reveladoras de uma mentalidade isotérica em relaçáo ao conhecimento científico, que
muitos investigadores considerariam como sua propriedade.
Há, pelo contrário, fórmulas muito usadas pela crítica de arte,
como "a mensagem de X" ou "o que Y tenta mostrar-nos",
que nos lembram que a arte é, antes de mais, comunicaçáo.
O artista que não consegue comunicar é um insucesso.
Toda a gente se interessa pela Biologia, sentindo uma
afinidade com a saúde ou a esperança de vida; por isso, os
biólogos são mais pressionados para comunicar com o
grande público. Mas todos os organismos vivos são tão complexos que, para explicar as descobertas biológicas, é preciso recorrer a imagens mais do que a fórmulas - e, portanto,
a equivalentes artísticos.
Por exemplo, descrevem-se as proteínas como uma
espécie de espirais sem fim, como os efeitos Ópticos das
gravuras de Mauritç Escher. Devemos esta equivalência
visual a Jane Richardson, investigadora da Universidade
Duke, na Carolina do Norte, que "criou" moléculas inteiramente novas a partir das existentes, ao tentar descrever propriedades proteicas imaginando-lhes equivalências visuais.
"Imaginar" é o termo, porque nenhuma proteína "se
parece" com as espirais de Richardson. Nunca ninguém "viu"
uma proteína, porque as ondas luminosas sho demasiado
longas para permitir a "visáo" das respectivas estruturas. Os
gráficos de que falávamos, semelhantes aos desenhos de
Escher, obtêm-se por visualizaçáo informdtica dos resultados
de análises com raios X. São cientificamente úteis porque
permitem aos investigadores a reflexho sobre as proteínas,
ilustrando a maneira como a cadeia química complexa que as
comp6e se enrola sobre si mesma.
Modificando o procedimento informático, obtêm-se outras
imagens das proteínas, mais próximas do pontilhismo, ou de
um quadro de Salvador Dali, ou de esboços arquitecturais.
Não existe uma representação "correcta" das proteínas.
Retenhamos, entretanto, que a maneira de que um investigador se serve para as visualisar influencia necessariamente
a sua reflexáo.
Tal como um quadro impressionista nho é uma fotografia

mas uma imagem que evoca emoções e sensaçdes, as imagens das proteínas e de outras moléculas podem exprimir as
suas diversas particularidas se forem judiciosamente escolhidas. Por exemplo, sabe-se que certas partes das moléculas
são muito móveis. Como exprimir isto numa imagem a duas
dimensões? Uma das soluçdes consiste em descrever estas
partes como "carvões ardentes": aparecem no ecrã do computador a vermelho e amarelo, e o resto da estrutura em mais
escuro. Outra solução, esta para indicar as partes mal conhecidas de uma estrutura, é indicá-las em esbatido ou menos
nítido.
O sentido estético pode ser uma qualidade apreciável
para investigadores que procuram compreender os mecanismos da vida. James Watson e Francis Crick celebrizaram-se
em 1953 ao descrever a estrutura do ADN (ácido desoxirribonucleico) que contém toda a informação genética. Mas
eles próprios procederam a poucas experiências sobre o
ADN. O essencial do seu trabalho foi construir um modelo
satisfatório a partir das descriçdes de outros investigadores.
O critério que os guiava era que a estrutura que tentavam
reproduzir haveria de ter necessariamente a beleza formal da
evidência - o que Ihes permitiu evitar todas as descrições
inestéticas. A famosa estrura em hélice dupla que conseguiram tornou-se uma espécie de representaçao da ciência, e também o símbolo de uma verdadeira revoluçllo biológica.
A dimensao artística tem contribuído para enriquecer as
ciências biológicas, e a recíproca é igualmente verdadeira.
Talvez as formas das moléculas e dos organismos descobertos pelos investigadores não sejam fontes de inspiraçao
directa para os artistas, mas a verdade é que encontram
equivalências na arte contemporAnea. A escultura de mármore e contraplacado de John Main, a que ele chamou
Pathways recorda a estrutura helicoidal do ADN. Há telas
sem título de Noel Forster que fazem pensar nas imagens de
vírus figurados no microscópio electrónico. Há guaches de
Anish Kapoor, de 1989, em que domina o vermelho, que
parecem imagens de células nervosas do cérebro.
Alguns artistas podem ser considerados precursores
neste caminho. O mobile Calderberry Bush, realizado em
1992 pelo americano Alexandre Calder, reproduz a mecinica
molecular que preside d síntese das proteínas pelas células
através de uma disposição que faz os discos vermelhos parecerem mudar de dimensio. Há outra obra de Calder datada
de 1939, Quatro Folhas e Três Pétalas, que parece o retículo endopliismico, essa rede intracelular que constitui "a prancha de trabalhon em que se opera a síntese das proteínas.
Miró exprime muitas vezes, nas obras a duas dimensgies, as
mesmas preocupaçdes que Calder. Muitas das suas obras
quase abstractas poderiam representar estruturas celulares,
com formas aleatórias que se parecem com as mitocondrias,
cloroplastos e outros elementos celulares.
Na mesma linha, citemos a montagem de Garry Fabian
Miller Coexistence Human-Vein Air-Leaf Parasite-Tree SunBreath Fragility. É um painel de quadrados de folhas de sicómoro cortados em diferentes estadios de evoluçao. Ao "lê-lon

da esquerda para a direita e de baixo para cima segue-se
todo o ciclo biológico da folha, até aos últimos quadrados,
que só contêm nervuras.
Esta montagem é a perfeita ilustração do processo
imutável de decomposiçi!io outonal, sob a acção dos fungos
que degradam as folhas atacando a celulose. Sob o ponto de
vista do biólogo, é uma obra que aponta para a importancia
da árvore, mas também dos microrganismos - para a
importância do ciclo dos seres vivos. De resto, lembremosnos que em biotecnologia se utilizam fungos e leveduras quer
para fabricar antibióticos, quer para a indústria alimentar ou
para tratar e eliminar lixos. Temos, assim, uma obra que é
uma referência ao carácter cíclico da vida e da morte na
Natureza.
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imagens de células nervosas do cérebro.

A MODADOS MODOS

Os MODOS
Do LAZER
REFLEXOESAO SABORDA PENA,
EM VESPERAS
DE REUNIAO,
ANGUSTIADOPORNA0 TERTIDO
TEMPO,,,PAR),MELHOR,
.Paulo Bateira

O nosso mundo é o mundo do 'pronto a...'. Por isso será
muito difícil explicar as pessoas que as férias deverão ser
um espaço reservado Aquilo que não puderam fazer
durante o ano. Porque isso implicaria que as ditas pessoas
reflectissem sobre o que fizeram ou deixaram de fazer
durante o ano... E reflectir, sobre o que faz falta a vida, é
muito cansativo! E reflectir não está feito ...
Daí, surgirem os modelos 'take away', tipo 'agência de
viagens', como aqueles que mais 'pegam' facilmente: 'promoções ilha Marguerital, 'Cuba sentimental', 'Praia dos
Tomates: só para alguns Moledo: só para gente diferentev, IA Figueira de sempre está na moda1,etc.. etc ... E
tudo, porque existe uma carência não confessada, junto das
multidões urbanas, de modelos, de padrões, de crenças. As
figuras publicas são convidadas a confessar os seus
Paraísos. a deixarem-se fotografar nas praias dos seus
sonhos, nas margens dum mundo sempre muito longínquo
(Lapónia em pleno Inverno ou Ilhas Galápagos para quem
tem gosto exótico...). E a quantidade de papel que se gasta
(e que dá lucro) com (to mercado das beldades, e com o
que está na moda. Só que este tipo de coisas só funciona
mesmo no papel, longe das ditas figuras (efeito sacromitológico). Quando, por qualquer razão, nos cruzamos
com a tal figura-pública na praia, a desilusilo é total (ainda
que 'sobre' sempre aquela de «Ah! Estive na praia com o
Paulo Pires. E diziam que na semana em que me vim embora ia chegar o Herman José...))).
Os tempos do lazer silo, também, os tempos da
fotografia! Só que a fotografia é o sistema mais requintado
de iludir e de mentir, de sonhar! Durante as férias, a vida
parece uma maravilha. Mas no primeiro dia de trabalho,
«até parece que nilo houve férias...)). As férias têm vindo a
ser exploradas segundo esta necessidade: a de se poder
contemplar o CÉU ('O máximo de belo e de paz'), o
inacessível. Nem que sejam só cinco dias... E esta é uma
primeiríssima necessidade, verdadeiramente falando: o
Céu! O Paraíso!
A fuga a luta dura do dia-a-dia, cada vez mais insuportável, mais suada, mais 'stressante'. Um mundo diário
feito de ((perspectiva iludida e enganada)), feito de MODA,
que encontra as suas extensões no Lazer. «Em todo o existir humano, há duas faces complementares: o ser e o parecer. O ser é um dado da natureza: somos como somos
porque nascemos assim e, como o povo diz, o que o berço
dá a tumba o leva. Mas, o parecer, é obra nossa. O parecer
tem um objectivo: que outros julguem que nós somos aquilo que gostaríamos de ser - mais altos ou mais baixos, mais
ricos ou mais pobres, mais discretos ou mais vistosos.
Porque raramente se quer parecer exactamente aquilo que
se é. (...) O Poder Mitológico de Zeus e de Hercules está
agora substituído por outras formas de domínio: poder
económico, poder intelectual ou artístico, poder atlético,
poder carismático.~ (José Hermano Saraiva, in
'EVAS~ES').
...',I

Então, o Lazer contemporâneo é um repositório de
modas e, ao mesmo tempo, hipótese de metamorfose do
que somos durante o ano.

alidade, 'blá-blá') que surgem a ânsia pela felicidade e os
modelos do lazer feliz. É do fundo do ser que surge «o grito
do Ser», a procura da Felicidade. A estruturaçáo da
Felicidade deve ter em conta a massa de que somos feitos,
que só e di-vina porque se recusa a viver exclusivamente da
Normallrabalho e exige o 6ciol~ontemplaçtio.
O Lazer simboliza uma luta, uma tensão: por um lado,
«Náo é da natureza da maior parte dos homens senTrabalho, *Racionalidade e Morte (~~aprisionamentolcon- tirem-se felizes na prisáo, e as paixdes que nos encerram
dução das energias vitais») e, por outro, Sexualidade e
dentro de nós sáo a pior das prisdes. Entre essas paixões,
Vida («li-bertaçáoifusáo total, radical»). Do mundo dos
as mais vulgares são o medo, a inveja, o sentimento de
culpa, a piedade por si mesmo e a vaidade. (...) Um dos
primeiros faz parte a necessidade da primazia da racionalidade e do cepticismo ('regulamentos a frente'). Nos segungrandes inconvenientes das paixdes egocèntricas e o facto
dos, desvenda-se a necessidade imperiosa do desregrade darem muito pouca variedade A vida. O homem que ama
mento e da loucuralsonho, a procura do Totalmente Outro.
apenas a sua personalidade não pode, na verdade, ser acu{(Qualquer que seja o lado porque se veja isto, daí resulta
sado de promiscuidade nas afeiçdes, mas com o decorrer
sempre que a razáo se coloca em frente da nossa ânsia de
do
imortalidade pessoal, e no-la contradiz. E que a razáo A, rigtempo está condenado a sofrer dum aborrecimento intoorosamente, inimiga da vida. E uma coisa terrível a
lerável devido a identidade invariável do objecto da sua
inteligència. Tende para a morte, como a memória para a
devoção. (...) O homem feliz 6 o que vive objectivamente, o
estabilidade. O vivo, aquilo que e absolutamente instável, o
que tem afeiçdes livres e interesses vastos, o que garante
absolutamente individual, e, com rigor, ininteligivel. A lógica
a sua felicidade com esses interesses e afeições, pois eles,
tende a reduzir tudo a entidades e ageneros, de modo a que
por seu turno, tornam-se objecto de interesse e afeição para
cada representaçáo náo tenha mais do que um Único e
muitos outros. Receber afeiç8o é uma poderosa causa de
mesmo conteúdo em qualquer lugar, tempo ou relação em
felicidade, mas o homem que pede afeiçáo não e o que a
que nos aconteça. E náo há nada que seja sempre o
recebe. O homem que recebe afeição, falando de uma
mesmo (a mesma coisa) nos momentos sucessivos do seu
maneira geral, e aquele que a dá. Mas é inútil tentar dá-la
ser. A minha ideia de Deus e diferente cada vez que a concom o mesmo cálculo com que se empresta dinheiro a
cebo. A identidade, que é a morte, 6 a aspiraçáo do intelecjuros, pois uma afeiçáo calculada náo é sincera e como tal
to. A mente busca o que está morto, pois o que está vivo . não e sentida por quem a recebe.)) (Bertrand Russel, 'A
escapa-lhe; pretende solidificar em terra firme a torrente
Conquista da Felicidade').
fugitiva, quer fixá-la.
E a verdade, e para ser vivida ou ser compreendida?))
(Miguel de Unamuno, 'Do sentimento trágico da vida').
A Vida do Trabalho, como Vida da Razáo, pode ser viviPassamos o ano inteiro a queixar-nos de que não sobra
da como espaço de questionaçáo e de humildade, de relatempo para desenvolver o mundo interior (do espírito). E
tivizaçáo, ou, por outro lado, somente como espaço de 'sachegamos a ferias e saturamos os olhos com 'exterior' ('corturação' e do absoluto, onde tudo se joga? E o Mundo do
reria atrás do vento', como diz Qohelet - Ver,ver,ver!!!).
Lazer poderá ser vivido como o (grande) estruturante absoPropor uma viagem de férias a um espaço de silêncio e
luto ( O referencial), somente como o grande referente? Eis
de peregrinação, poderá ser insuportável (intolerável) para
a fronteira que delimita a tensáo AdultolAdolescente. (há
alguns de nós. As propostas de abertura ao desconhecido
gente que vai para férias com um ritmo como se estivesse
(e a ritmos totalmente outros) seráo sempre intoleráveis?
em trabalho; e quem vai para o trabalho como se partisse
Como fruir: possuindo?
solitário para férias ...) «Nesse momento, abriram-se os
Fruimos como possuimos?! Para que servem os
olhos de ambos e deram-se conta de que estavam nus, (...)
Lazeres? Descansar do stress (e comer gelados...).
Por isso, «será com enorme sacrifício que da terra hás-de
Passear (ver e conhecer a história dos lugares, novas
tirar o alimento, durante toda a tua vida. Só à custa de muito
gentes). PensarISonhar (alimentar 'a veia'...). Fazer o balsuor conseguirás arranjar o necessário para comer» (Gn. 3,
anço do ano. Desenvolver o Mundo Interior: entáo, qual a
7.17.19).
missão que me está confiada a mim? ( vidé Refa a
A consciência da Liberdade Total (simbolizada na
'Apariçáo', Vergílio Ferreira).
descoberta da explosáo da energia sexual -«dei-me conta
que estava nu») surge aquando da descoberta da
Dependência e Limitaçáo Intolerável (simbolizado na vertente penosa de qualquer trabalho :«só a custa de muito
FERIAS
suor,).
«Este ano vamos dar uma volta pelo interior, rumo ao
É desta luta entre 'estruturante' (trabalho, razão, norma)
Sul...» 'Tomo o carro, parto para ferias. Náo irei a aldeia
e 'desestruturante' (lazer, férias, 'liquidez' de tempo, sexusenao um ou dois dias - apetece-me andar. N2o tenho pro-

jectos, não procuro nada, excepto estar só, soldado a
máquina, nesta pura fuga de vertigem, nesta fuga de nada,
nesta quente sedução de esquecer.
Estradas abertas, campos abertos, a alegria a minha
volta, evidente, natural como a luz do céu. O carro gira vertiginosamente, o motor zumbe como uma obsessão, espectros de casas, gentes a beira da estrada, outros carros que
se cruzam com o meu num mundo reinventado a alucinação
Mas eu estou calmo e leve como quem transforma um
risco num jogo. Dos restos do que passou, dos pedaços em
que me quebrei, de tudo o que bateu a minha porta, a pessoa que me habita, a memória sobe, purifica-se, aquietase a minha volta, penetra-me o sangue, estabelece-se em
harmonia, como se fosse já de agora que a revivo a luz da
noite. Atravesso Lisboa, tomo a estrada de Sintra - que
maldição pesa sobre a assunção do nosso destino?, sobre
o nosso confronto connosco mesmos?, sobre a evidência
da nossa condição? Será que é sagrado e intocável o nosso
signo animal? Árvores nas bermas, bosques, fontes, frigus
opacum, o céu é azul como o sorriso que aflora ao meu
olhar, ao meu corpo purificado dos despojos do cansaço.
Sintra é um túnel de sombra como uma igreja (...)...tomo a
direita a estrada de Mafra, vou andando até que a noite me
recolha.
O sol desce para os lados do mar, rasa o campo aberto que vou atravessando, ((Que esperas tu da vida? Vê
como os teus sonhos se resolvem nos outros em ... Mas são
actos definitivos, não se iludem, não se iludem. Duvidar é
cómodo, interrogar-se é cómodo. »
«Sei o que quero, sei o que sonho.)) «Que fazes para o
atingir?» Mafra.
Sentado em monumento, entroncado em monumento
(...) ao sol da brisa marítima. «Que fazes para o atingir?))
((Não sei, não sei. Reconheço-me a evidência ultima da
minha condição - saber é já conquistar. Mil razaes e factos
me trabalham a saúde e um dia vejo-me doente. Mil remédios me trabalham a doença e um dia reconheço-me
saudável.~
toma o teu remédio, doente. Toma o teu remédio.»
«Qual remédio?))
(( Não sei.»
Como quem se despe de todos os artifícios, eis - me nu
à minha face. A vida é curta tanto tempo só para isto, para
me desnudar.
Um dia virão os mensageiros da Grande Reconquista,
(...)». Torres Vedras, Praia da Areia Branca, (...) fico à
janela'do meu vazio (...). O mar recolhe a minha inquietação, balancei-a, reconhece-a em espuma branca (...)
Aceito o mar e o seu reconforto, sigo a orla marítima, vou
com os ventos de viagem. S. Martinho, Nazaré, subo ao alto
das falésias, os mareantes de outrora ...
«Que ilusão! A busca indefinida é do destino do
homem.»
((Sim. Mas outra busca, depois desta. A minha procura
é a primeira, a que está antes de todas, a que encontre para

este corpo mortal, esta luz vivíssima e mortal, o seu lugar
ignorado num universo que se cumpre, com ventos e águas
e serras. »
(...) Leiria, Figueira, Aveiro, Porto, Praia de Âncora esgota-se-me pelo caminho o que é de mais em mim, o que
é excessivo para a pequena entrevista que comigo marquei
(...)

Depois ziguezagueio em busca das capelas românicas
perdidas ...Bravães, S. Pedro de Rates, Ferreira, Roriz (...)
De Amarante a Vila Real, a serra do Marão ressoa a hora
original do meu destino, do mundo inicial da minha
aparição, aberto a terrores de grandes córregos, de vastas
superfícies nuas, de silêncios suspensos de nevoeiros.
Desço enfim a minha aldeia - o tempo mudou.
Um vento árido varre as areias da estrada, mas a terra
alegra-se a festa da Primavera. Minha mãe estranho-a. A
ausência dos filhos, do marido, criou-lhe já um mundo
habitável, um mundo sereno na própria solidão. O seu olhar
espesso de sonho (...)
Reconheço-a fechada como se um muro a rodeasse e
fico de fora olhando. De que segredos se resolve uma vida.
De que pressões, escolhos, sacrificios? Erro pela aldeia (...)
Cheira a loureiro nos velhos muros, as camélias de plástico
abrem pelos jardins, sobre as leiras revolvidas a plantação
das batatas o cuco marca o eco da alegria irradiante. Não
vejo o Tomás, não vejo o Evaristo (...) De resto parto em
breve - e minha mãe não estranha (...)
Ah, que a tua absurda verdade fosse a minha razão
cheia quando a quisesse; e que a tua verdade natural fosse
a minha verdade ignorada, tão ignorada e viva que, quando eu a quisesse provar, as razões fossem de mais...
Mas na marcha para o Sul tudo me está esperando. Os
factos que me fizeram, me estruturaram, rebentam pelos
caminhos desertos, aguardam-me como ciladas. Há alguma coisa então em mim que é daqui? O que eu sou é então
também deste pó que me vai cobrindo o carro novo, o fato
novo?'
Apariçdo, Vergílio Ferreira, XXII Cap.
Porto. 18.06.98

-

Dr. Manuel António Ribeiro
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Perante o neocapitalismo
mercantilista e sem rosto,
apostado em idolatrar um Moloc insaciavel de
sacrifícios humanos,
o testemunho espiritual dos crist%os é hoje muito
mais urgente do que nos tempos,
nilo muito distantes,
em que a pertença h Igreja era uma
realidade moralmente assumida.

O fim do século aproxima-se rapidamente e o novo
milénio esta quase a bater-nos a porta. Prepgramo-nos assim
para celebrar um marco de referência de importância capital
no caminhar histórico da humanidade. A propósito desta
coincidência rara de podermos viver em simultâneo um virar
de século e de milénio, ressoam já entre nós discursos milenaristas destituídos de qualquer racionalidade e apostados
em explorar a insegurança dos espíritos mais vulneráveis.
Em vez deste absurdo da atracção pelo abismo e do culto
doentio de uma consciência desgraçada, é bem mais crista0
e criativo fazer deste virar de século e de milénio uma
ocasião favorável para avaliar a caminhada da humanidade,
a fim de se tirar sábias liçdes para o futuro. Começa, pois, a
ser tempo de balanço. Qual será o ponto da situação no dealbar do século XXI em que nos encontramos?
Tal como na transição do século passado para o nosso,
assistimos hoje a um tempo de cansaço e de desilusão. Pode
ser muito produtivo verificar a existência de um sintomático
conjunto de afinidades entre o nosso tempo e aquele que há
cem anos marcou a viragem para o século XX. Nessa época,
surgiu o chamado decadentismo, corrente estética que consubstanciou, sobretudo através da expressão literária, uma
profunda crise de valores e um desiludido cepticismo que se
seguiu Ci exaltaçio do credo científico e racionalista do século passado. Como na transição finissecular para a nossa centúria, assistimos agora a uma profunda crise de paradigmas,
pondo em causa não só as ideologias que durante décadas
se revelaram tão mobilizadoras mas tambkm os projectos
políticos que, envolvidos numa espécie de messianismo,
ainda há pouco se mostravam triunfantes. Após o progresso
colossal trazido pela segunda industrialização no pós-guerra,
depois do optimismo que avassalou sobretudo a decada de
sessenta, fazendo-nos acreditar num futuro próximo de
abundância e de liberdade para todos, estamos agora a assistir, como tinha acontecido há cem anos, a uma espécie de
cansaço e de desilusão, a ausência de utopias mobilizadoras, a uma paralisante sensaçao de impotência diante do flagelo da fome, do desemprego e da miséria no mundo, a um
medo atrofiador perante a explosão de fenomenos de violência aparentemente incontrolaveis.
Voltamos assim a assistir, um século depois, a uma larvar
consciência de vazio, reincidindo num novo «decadentismo»,
marcado pelas ondas avassaladoras da duvida, da angústia,
pela estranheza de fim de civilização. Repete-se de certa
forma, ainda que noutro patamar cultural, a consciência de
limite e de incapacidade que se está hoje a traduzir literariamente no dizer poético da ausência de sentido e do fim das
utopias. As inovações tecnológicas da sociedade racionalizada, que pareciam anunciar tempos novos de liberdade e um
enorme salto qualitativo na qualidade de vida, deixam um
rasto crescente de cepticismo quanto as possibilidades de o
homem dominar a criação. Em vez de permitir uma imagem
afirmativa de si mesmo, o actual progresso espalha no
homem a dúvida e uma preocupante crise de auto-estima.
Depois de a humanidade se ter embevecido na narcisistica
contemplação da sua imagem, parece agora afundar-se no
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abismo das águas que lhe devolviam em espelho enganador
a sua figura irresistível.
Náo admira que este desencanto latente faça suscitar nos
espíritos mais agudos, como o dos poetas, profundas dúvidas quanto a decifraçio de um sentido para a história, que se
têm vindo a traduzir no dizer literário da inquietação metafísica. A procura de formas substitutivas de religiosidade (náo já
as do misticismo panteísta que gozou de tanta fortuna na literatura do virar do século passado, mas outras de motivaçdes semelhantes) denuncia uma insatisfaçáo fundamental em que se torna penetrante a consciência da fragilidade
da existência humana.
Contrariamente ao que se pensava a umas décadas
atrás, náo é o ateísmo ou a indiferença que se está a desenvolver na nossa cultura hodierna, mas sim uma nova abertura a uma religiosidade múltipla, as «religie)es sem Deus)). No
nosso tempo em que a dessacralizaçáo atingiu o seu auge,
reactiva-se o interesse pela problematizaçáo religiosa não já
sob o império das certezas avassaladoras e triunfantes, mas
sobretudo sob o constrangimento da interrogaçáo e da dúvida angustiante, abrindo caminho a duvidosa esperança, à
procura de uma razio superior essencial para a sobrevivência da nossa geraçáo a contas com a sem saída de uma
racionalidade desprovida de alma.
A cultura do nosso tempo, que Lyotard, na obra que o
notabilizou - A Condição Pós-moderna - definiu como a manifestaçio do fim das grandes meta-narrativas (fim das
grandes ideologias, fim dos grandes sistemas de saber, fim
das concepçdes unitárias do mundo) e como a emergência
da mais radical contingência, aparece copiosamente formulada nos nossos melhores poetas contemporAneos. Sao eles,
afinal, e náo os teólogos profissionais que vivem tranquilos à
beira-mar das suas certezas, protegidos pelas fórmulas
seguras da ortodoxia, que está0 a equacionar as grandes
questdes teológicas do nosso tempo. Eles sáo os guardas
avançados da urgência de novas buscas de sentido, as sentinelas que lançam o grande alerta, assim formulado pelo
velho Jean Guitton: tcaminhamos para um momento em que
a humanidade deverá escolher entre o tudo e o nada».
Perante o neocapitalismo mercantilista e sem rosto, apostado em idolatrar um Moloc insaciável de sacrifícios
humanos, o testemunho espiritual dos cristaos é hoje muito
mak urgente do que nos tempos, náo muito distantes, em
que a pertença 4 Igreja era uma realidade moralmente
assumida. Vivemos numa sociedade desregulamentada em
relaçáo a sólidos paradigmas de referência, o que leva os
homens a enfrentar as suas inseguranças e angústias
através da via enganadora de um desesperado apego aos
bens deste mundo e do culto eufórico do cada vez mais idolatrado Mamon. Nesta cultura consumista em que os valores
morais aparecem como um freio a sede incontida de prazer,
está a ser muito dessorada a presença e o testemunho dos
cristáos que deveriam ter substituído o vazio existencial por
uma fecunda vida interior alimentada na oraçáo e na contemplaçilo. Os católicos náo podem deixar de se interrogar
sobre a debilidade das suas propostas face, por um lado, ao

fascínio da sociedade de bem estar e, por outro, frente ao
êxito quer das seitas quer de outras crenças de afirmaçáo
absoluta e indiscutível, como é o caso do Isláo. Parece que,
a força de ensinar o perfeito conhecimento de Deus, nos
mantemos estranhos ao perfeito Amor de Deus, incapazes
de anunciar a sua Misericórdia e de testemunhar uma paixáo
entusiasmada pela vida.
Falta a aridez da nossa época a frescura religiosa de uma
Santa Teresa do Menino Jesus e a fé apaixonada de um
Carlos de Foucauld. Foi a sua entrega confiante e alegre ao
rosto misericordioso de Deus que os tornou capazes de irrigar, com o fascinio do seu testemunho, os tempos de angústia que se seguiram ao decadentismo do virar do século passado.
Este fim de século e de milénio é, pois, a hora do grande
desafio aos cristáos, numa Igreja que gasta a maioria das
suas energias com os que estáo dentro dela, sentindo-se
incapaz de diálogo com aqueles que, distanciados ou divorciados dos seus ritos e das suas linguagens, vivem ansiosamente a espera de quem Ihes venha matar a fome e a sede
de Deus. Quem Ihes vai anunciar o fogo da Palavra e o
grande dia anunciado onde as angústias se diluem no mar
infinito da Graça?
Porto, Julho 1998

O fim do século aproxima-se rapidamente
e o novo milénio esta quase a
bater-nos a porta.
Preparamo-nos assim para celebrar
um marco de referência de importância
capital no caminhar histórico da humanidade.

O ESP~RITO

A palavra talmúdica não se encontra no livro,
mas na liberdade
do intérprate' O Talmudenão
fala, faz falar. Não pensa, da que pensar.
O Talmude, da raíz hebraica lamed
(estudar, aprender, ensinar) é a transcrição dos
comentarios orais desenvolvidos no decorrer de
geraçáes desde a revelação no Monte Sinai até aos

Um dos centros essenciais da vida judaica é a casa de
estudos. O estudo é fundamental no judaísmo e consagrarse ao estudo da Tora, sobretudo do Talmude, constitui
umdos mandamentos mais importantes.
A casa de estudos nas pequenas aldeias da Polónia, ou
de Marrocos, sempre foi um lugar de refúgio bem como um
centro cultural e social da comunidade.
Dada a importhncia do Talmude, propomos uma viagem
através dessa imensa biblioteca de referências para todas as
questbes judaicas.
Antes de entrar no domínio dos conceitos e das
definiçdes, detenhamos-nos uns instantes na experiência
concreta do estudo talmúdico, visitando uma casa de estudos, a iechiva ou beith-amidrach, literalmente a "casa de
interpretaçio"
Quer seja em Paris, Nova Yorque, Jerusalém,
Marraqueche, Londres ou Moscovo, todas as iechivas
entoam a mesma melopeia e possuem a mesma atmosfera.
Empurremos a porta da sala de estudos.
Habituados ao silêncio das bibliotecas, ficamos logo
chocados pelo seu ambiente ruidoso e movimentado: desordem, vozearia e pessoas a andar incessantemente de um
lado para o outro ... A casa de estudos, que também serve de
sinagoga, e muitas vezes de sala de festa ou simplesmente
de sala de jantar, é o núcleo da vida intelectual e espiritual
do judaísmo. Algumas casas de estudo acolhem várias centenas de alunos na mesma sala e todos estudam em voz alta
e ao mesmo tempo !
Os estudantes do Talmude nao se comportam como os
monges. O silêncio nAo é a regra e livros de todos os tamanhos e feitios acumulam-se em cima das mesas raramente
alinhadas.
debruçam-se
Os estudantes - sentados ou de pé
sobre os textos do Talmud. Ao lado um do outro ou, mais frequentemente, em frente um do outro, lêem em voz alta, balançando-se para trás e para diante e pontuando as passagens de entendimento difícil com gestos e violentas palmadas nos livros ou nas mesas, e até mesmo no ombro do
companheiro de estudo, o h'avere , folheando febrilmente as
páginas de um livro de comentários que v80 buscar e tornam
a colocar nas estantes de uma enorme biblioteca instalada a
volta da sala. Os protagonistas desta "guerra intelectual" tentam compreender, interpretar e explicar; raramente de acordo, felizmente, sobre o sentido de um texto determinado, eles
v i o consultar o mestre que os escuta. explica, debate as
teses orooostas e aoaziaua
temoo o combate
.
"
,Dor alaum
"
apaixonado dos que o consultam.
Numa mesa um pouco mais afastada, um estudante
adormeceu, os braços cruzados sobre um tomo; ao lado dele,
um ,dr0 beberica um café e fuma um cigarro, de ar pensativo. Tudo mexe, um estado efeverscente reina na saia onde,

e analisado
profundamente, obsessao
sem
textual que é traduzida pela paixão do estudo e O
génio da analise das situações,

"Se existe um mundo onde, procurando a verdade e as
regras da vida, o que se encontra n i o 6 o mundo mas um
livro, esse mundo é bem o judaísmo; é ai onde se afirma, no
começo de tudo, a força da palavra e da exegese, e onde
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figura o livro único
o qual contém uma quantidade prodigiosa de livros, biblioteca náo apenas universal mas que
serve igualmente de universo, sendo mais vasto e enigmático que ele".
Esta maravilhosa citação de Maurice Blanchot define perfeitamente o sentimento produzido pelo Talmud sobre os
seus leitores e "praticantes". O livro como espaço vital !
O Talmude, da raíz hebraica lamed (estudar, aprender,
ensinar) é a transcrição dos comentários orais desenvolvidos
no decorrer de gerações desde a revelação no Monte Sinai
até aos nossos dias. O texto da Bíblia judaica é comentado
sem fim, e analisado profundamente, obsessão textual que
é traduzida pela paixáo do estudo e o génio da análise das
situaçbes.
O Talmude tal como existe actualmente, com os comentários de Rachi e de Tossafot, é composto de uma vintena de
volumes, ou seja, perto de seis mil páginas de grande formato, cerca de 50.000 páginas das nossas ediç6es correntes!
O texto principal, o Talmude propriamente dito, foi escrito ao
longo de vários séculos, do século II antes da era cristã ao
século VI d.C. O título de rav ou rabi é dado aos mestres do
Talmude.
O Talmude é uma obra aberta no sentido que dá a essa
expressáo Umberto Eco; uma obra incessantemente remodelada por novos comentários. O desafio ao leitor não é só
de compreender as passagens difíceis com pensamentos
subtis, mas justamente o de incluir o seu próprio comentário,
a sua própria compreensão. Não se trata de compreender o
texto, mas de compreender perante o texto, atitude fundamental da subjectividade. Náo se trata de saber o que diz o
Talmude, mas de saber o que o Talmude me diz. Leitura existencial, em que cada leitor é um novo leitor que tem a responsabilidade e o dever de dar a sua interpretaçáo, de revelar
um novo horizonte do pensamento associado a singularidade da sua experiência.
Conta-se que um discípulo se apresentou um dia diante
do seu mestre, o rabi de Kotzok, e lhe disse:
Mestre, atravessei o Talmude três vezes.
E o rabi perguntou-lhe: .
E tu, foste atravessado pelo Talmude ?

-

-

Enquanto o leitor do Talmude nâo traz uma nova interpretaçâo, náo é considerado como leitor activo e a sua
palavra possui apenas o estatuto de "palavra falada", palavra
já existente, pré-fabricada pelas instituições, herança passiva
de uma memória disponível. A palavra talmúdica não se
encontra no livro, mas na liberdade do intérprete. O Talmude
ngo fala, faz falar. Não pensa, dá que pensar. Compreende-se, assim, porque é que o termo Tora, que significa o "Livro"
e o ensino em geral, possui a mesma raiz que a palavra
herayone, a gravidez. Poder de uma palavra que contém a
semente de um pensamento para a transformar e lhe dar a
força de criar uma nova palavra: "palavra falante", transtendência das palavras, do sentido e do ser ...
De que fala o Talmude? Quais sâo os temas abordados ?
Podemos dizer, sem nos enganar, que trata de todos os

assuntos da vida humana, do nascimento até A morte. Estes
temas estáo divididos em partes, ou ordens, chamadas
Seder; desenvolvem reflexões que dizem respeito As
relaçbes de:
- o homem e a terra, parte intitulada Zeraim, ou
"sementesn;
- o homem e o tempo, Modd, ou "o ritmo de encontro" ;
- o homem e o feminino, Nachim, ou "as mulheres";
- o homem e a sociedade, Neziqin, ou "os pesaresn;
o homem e o sagrado, Qodachim, ou "os sacrifícios";
- o homem e a morte, Taharot, ou "as coisas puras".

-

( ... ) Para evitar o isolamento numa verdade única, o
Talmude expõe o pensamento sob a forma de diálogo em
que todos podem enunciar a sua percepçáo do mundo,
mesmo estando em contradiçáo uns com os outros. Temos
assim uma fonte de humor extraordinária que e, simultaneamente, uma revoluç~ofilosófica essencial. Não existe uma
única verdade, mas sim perspectivas diferentes do mundo.
A seguinte história, atribuída ao Talmude, ilustra a
questgo:
Um mestre ouvia dois queixosos diante dos seus
discípulos. O mestre, ap6s longa reflexão, deu razão a um
deles. Mas quando, por sua vez, o segundo expôs o seu
caso, o mestre tambem lhe deu razão. E, aos discípulos
espantados, disse-lhes: "De facto, vocês têm razão".
Esta divertida história ensina-nos que existem várias
maneiras de pensar, e diferentes maneiras de ter razão ...
O pensamento do Talmude desenvolve uma outra lógica,
náo aristotélica, fundada sobre uma lógica não causal que se
encontra nos sonhos, no universo do inconsciente e no
humor. Para um espírito ocidental, o espírito talmúdico aproxima-se do domínio do humor! Como testemunha, esta
história característica:
Polónia do século passado. Uma pobre mulher
recebe da pessoa que lhe deve dinheiro um pavão em pagamento. Como nunca tinha visto um bicho assim, vai perguntar ao rabino se o pavão é kasher (se, como alimento, obedece aos critérios da lei judaica).
- O meu pai, o rabi Yankel, sempre me disse que o
pavão náo é kasher responde-lhe o rabino.
- Entáo, o que é que eu faço com o pavão?
- Deixa-o no meu galinheiro e poderás vir vê-lo
quando quiseres.
Os meses passam e a mulher vem ver regularmente
o paváo. Mas, um dia, chega ao galinheiro e náo vê a ave.
Precipita-se logo para casa do rabino.
- Rabino, onde é que está o meu pavão?
- Comi-o!
- O quê? Mas afirmaste a pés juntos que teu pai te
tinha sempre dito que o pavão não era kasher !
- É verdade. Mas, sobre essa questão do paváo, o
meu pai e eu nunca concordámos um com o outro! ...

-

( ... ) A linguagem do Talmude tornou-se, ao longo dos
séculos, cada vez mais hermética. O aramaico e os seus

arcaísmos criaram inúmeras dificuldades que foram constituindo uma barreira Ci leitura e compreensão do Talmude. Os
comentadores sucederam-se para clarificar o raciocínio e a
linguagem, bem como para aligeirar todas essas dificuldades; mas, desde a edição de Veneza de 1523, o texto do
Talmude, o qual continuava a não ter pontuaçClo nem vocalizações, e apesar dos numerosos comentários feitos à
margem, manteve-se extremamente difícil.
Em 1966, o rabino Adim Steinsaltz propôs uma nova
edição que iria revolucionar os estudos talmúdicos em geral
e permitir a todos lerem e compreenderem o texto, começando assim o trabalho de interpretação pessoal e de criatividade que mencionámos mais acima.
A edição de Steinsaltz pontuou, vocalizou e dividiu o texto
talmúdico segundo articulações lógicas de raciocínio, propondo uma tradução comentada em hebreu moderno e simples, bem como um trabalho crítico das etimologias
estrangeiras, biografia dos mestres do Talmude, mapas,
resumos claros sobre os conceitos, introduções e conclusões
para cada tratado e cada capítulo.
A obra de Steinsaltz é comparável, pela sua envergadura, a do maior de todos os comentadores de todos os tempos.
Trata-se de Rachi, personagem que viveu na Idade Média. O
rabino Steinsaltz e o Rachi moderno a quem ficamos a dever
o renascimento deste monumento literário que é o Talmude
de Babilónia.

"Se existe um mundo onde,
procurando a verdade e as regras
da vida, o que se encontra não é o
mundo mas um livro,
esse mundo é bem o judaísmo;
é ai onde se afirma, no começo de
tudo, a força da palavra e da exegese,
e onde figura o livro único o qual contém uma quantidade
prodigiosa de livros,
biblioteca não apenas universal
mas que serve igualmente de universo,
sendo mais vasto e enigmático que ele".

FACE A LUROPA
Abdelwahab Meddeb
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espralada do discurso, árabe até 8 medula. Mas reconheço que a1 estaria uma parte
curiosa deste longo monblogo, aliás n.30 completamente perdida no texto que vos apresento Fpara mim 6bvio que o interesse maior deste artigo é a maneira de o A. o k construindo. completamente diferente do que qualquer de nds ária; é, exactamente, a d L r ença na aproximaçh ao fio de uma meada. Sabweem lentamenk, porque vale a
Pena

O não europeu não pode evitar a Europa como questão.
Quer entre em solo europeu, quer fique em sua casa, no seu
próprio continente, está sempre confrontado com o conceito de
Europa e a respectiva concretização, cujos efeitos se manifestam em toda a face da Terra atraves da expressão tecnica.
Talvez seja nessa expressão universal que se realize a Última
manifestaçao do Espírito...
Face a ela, o não europeu sente-se interrogado sobre a
sua posição no processo produtor do objecto tecnológico. A
interrogação muda de perspectiva na medida em que o sujeito
se situa a montante ou a jusante do domínio suposto pelo acto
criador.
Não penso, contudo, que a participação na criação de um
objecto seja condição necessária para o seu uso. Toda a
invenção humana, de todas as origens, pertence aos homens;
poder disfrutar dos seus efeitos é inalienável. É neste sentido
que a acumulação de saberes pôde circular atraves das
nações, dos povos, das línguas, das civilizações. Os contributos de uns e outros atraves da História ultrapassam as fronteiras e as identidades que separam e dividem. Apesar de
todas as contradiçdes terríveis, sangrentas, duma violência
mortal; apesar de todas as guerras e de todos os extermínios,
foi sempre possível encontrar o rasto de uma diacronia Única
para a qual convergem as invenções humanas.
É verdade que a actual evoluçiio da tecnica (que vai até ac
ponto de simular a inteligência pela informática) vai mais
depressa do que as pessoas e que ninguém lhe pode medir as
consequências. O acesso a tal diacronia exige um acto de vontade heróico; a sua transmissão é quase impossível, dada a
complexidade da matéria e a velocidade das mutações. Mas
há novos figurantes, que conseguem passar através dos
obstáculos: nqo é ridículo imaginar que estamos a ser contemporâneos do deslocamento para o Pacifico, para a Ásia,
daquilo a que Braudel chamava a capital-mundo.
De facto, não é a complexidade do sistema que o torna
inacessível. Pelo contrário, fechar-lhe o acesso torna-se incontrolável para os que quereriam ser beneficiários exclusivos.
Mas é preciso desembaraçar-se de muitos resíduos herdados
dos credos para poder estar numa postura participante - se
não no sistema, pelo menos num contrapoder, numa resistência.
Entretanto, o lugar no futuro varia conforme se participa na
criação dos objectos ou se é apenas consumidor e utente. É
uma alternativa acompanhada de preocupações éticas e de
tormentos psicológicos, com efeitos diversos. Uns ficam afundados no ressentimento; outros cultivam o amor próprio e consideram que a sua destituição é temporária. Consagram assim
toda a sua energia a tornar concretas formas que sáo elusivas;
poderiam então dominá-las e familiarizar-se com a sua manipulação.
Com efeito, há um desafio a que é preciso responder para
poder assimilar o tipo de domínio da matéria que está na
origem da hegemonia europeia. É preciso aclimatá-lo aos termos das outras tradições, proceder a restauração das línguas,

fecundando-as e levando-as à transcriação (ultima etapa da
tradução), e dai à transmutaçao dos valores herdados. Estes
valores têm que sair do seu confinamento como uma carta do
sobrescrito; têm que se tornar linhas vivas, capazes de instilar
alguma terapia na deiscência do ser que não deixara de se
seguir a uma tal aventura.

Mas o Islão continua até hoje afogado
na valeta da consubstancialidade
do político e do religioso; o mundo árabe
não consegue libertar-se da dimensão
sagrada que imobiliza a sua língua
e lhe dá a ilusao de que o cordão umbilical
com o cenário original nunca foi cortado.
Quando uma Iíngua é determinada por visão
metafisica, é difícil poupá-la
a um percurso funesto, que corre para
o desastre ou a entropia.

Enquanto pessoa vinda do lslão, lembrarei o que mais me
impressionou na Europa, quando lá passei pela provaçao de
ser estrangeiro. Assinalarei em primeiro lugar os adquiridos do
Iluminismo, e um lamento.
Esses adquiridos estão fundados na separação do político
e do religioso, instaurando referências jurídicas e morais em si
mesmas transcendentes, sem necessidade de recorrer a
origem
divina da lei. Ora o ponto de partida do conceito dese.
paração (que deu o resultado a que nos estamos a referir, na
sequência de um processo de séculos) pode-se encontrar num
texto escrito em árabe e que fermentou no cadinho do pensamento islâmico. A exigência incontornavel da razão no interior
do edifício teocêntrico foi formulada por Averróis (que morreu
em 1198); esta formulação seria explorada por discípulos ocidentais e cristaos, acabando por se erigir em método a autonomia dos campos A luz da cristalização da "dupla verdade", a
decorrente do dogma e a decorrente da especulação filosófica.
O meu lamento desprende-se da carência de descendênaa árabe e isiâmica na linha de Averróis. N i o A excessivo falar
de esterilidade, de interrupção genealógica. Até hoje, o Islão
continua a debater-se com problemas para os quais tinha as
primícias de uma soluçho desde a formulação de Averróis,
quer dizer, desde o século XII.
A sucessão de geraçdes averroistas na Europa foi continua e, um skculo depois da morte do comentador de
Córdova, Dante propôs soluçdes a dois problemas que pesam
ainda, com todo o seu peso, sobre o presente árabe, a tal
ponto que é difícli reconhecer no presente as essências
imutáveis que caracterizam o Islão.
O primeiro desses problemas é a teorização dos dois
poderes, o temporal e o espiritual, a relação entre o papa e o
imperador enquanto entidades diferentes - embora ligadas por
uma rede de relaçdes que se devem definir segundo os instrumentos da lógica. Esse é o escopo do tratado consagrado a
monarquia.
O segundo A fazer da lingua vulgar uma língua digna de
ser eloquente; é seguir um projecto de escrita alimentada pelo
pensamento mais profundo até ao ponto de evitar a divisio da
língua, de tornar menos acentuada a inevitável diglossia
instaurada pela representação literária. Dante fez um tratamento teórico deste aspecto em Eloquência da Língua Vulgar
e apresentou a solução quando escreveu a Divina Comédia
em toscano.
Mas o Islão continua até hoje afogado na valeta da consubstancialidade do político e do religioso; o mundo árabe não
consegue libertar-se da dimensao sagrada que imobiliza a sua
língua e lhe da a ilusao de que o cordão umbilical com o

cenário original nunca foi cortado. Quando uma língua é determinada por visáo metafísica, é difícil poupá-la a um percurso
funesto, que corre para o desastre ou a entropia (os alemáes
sabem qualquer coisa sobre isto...).
Depois de atravessar a Europa, feito estrangeiro, o poeta
árabe volta a encontrar estes dois temas de meditação em
suspenso há séculos. Sobre os seus ombros pesa um contexto de violência política, que terá que enfrentar. Tomará o risco
de sacrificar a sua pessoa, ao encontrar tantas resistências ferozes e cegas, animadas pela reivindicaçao identitária e pelo
seu corolário inevitável, a recusa do exemplo ocidental.
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Noutro extremo, confesso que recolhi uma consolação
quando descobri uma das maiores etapas da procura
europeia, a que diz respeito à reconquista do corpo pagáo,
integrando-a na soberania do espírito, adquirida, essa, desde
os fundamentos judeus (o Livro revelado).
Se a reconquista do corpo foi ganha muito cedo em Itália,
pelo regresso a ilustraçáo da fábula paga em pintura e em poesia; se em França foi conseguida pela adesáo ao materialismo
(penso sobretudo em Diderot), os alemães redescobrem o
corpo quase por fascinaçáo ou imitaçáo do Oriente.
O lirismo árabe e o persa libertam a sensualidade que
encontramos em Goethe; o mesmo lirismo explora a imanência de Deus segundo uma tendência próxima do panteísmo,
extraindo uma descriptagem epifanica da contemplaçáo dos
seres e votando um culto vivo às coisas.
Assim, náo parece descabido constatar que a descoberta
desse Oriente cruza a descendência de Spinoza tal como
Heine a formulou. Heine, aliás, manifesta uma exaltaçáo
andaluza, com profusáo de detalhes que integra no tecido das
suas citaçóes; é ele que se serve da expressáo muçulmana
"povos do Livronpara designar os judeus como fundadores do
espírito. ütiliza esta referência em Da Alemanha, quando
evoca a restituição da parte do corpo que acompanha a
soberania do espírito, cuja génese, segundo Hegel, está
dependente da BíMia.
O contexto da mesma referência não é fortuito, visto que se
sabe que, na Espanha das três culturas, nas disputas entre
monoteístas,~prazer do corpo andava associado ao que distingue a promessa feita aos muçulmanos, como vem no Livro
do Gentio e dos três Sábios, de Raimundo Lulo. E no Livro da
Escada, de um anónimo, que descreve a ascensáo do profeta
e que foi traduzido do árabe em Sevilha, no seculo XIII, por iniciativa de Afonso, o Sábio, a comunidade de Maomé é apresentada como sendo a que obteve o privilegio de desfrutar
com toda a legitimidade dos bens deste mundo, os quais são
assimilados a uma graça divina.
Nieizsche, por sua vez, opõe o culto do corpo dos muçulmanos ao niilismo cristão, a sua negaçáo do prazer. A propósito disto, lembra a "anedota de Córdova": o primeiro gesto da
autoridade cristã a seguir a reconquista foi mandar fechar os
setecentos hammans da cidade, adaptaçdes das termas
romanas. Esses hammans eram a reutilizaçáo islâmica de

uma função romana destinada a exaltar o prazer e a celebrar
o corpo; sinais da aclimatação do monoteísmo à herança pagá
adaptando o absoluto, o infinito, a eternidade da mensagem
divina a precariedade do corpo humano. Tornaram-se uma
figura islâmica, que ilustra uma participaçáo mediterrânica fundada mais sobre a continuidade do que sobre a ruptura. Que
haja uma prescriçáo recomendando o restabelecimento da
pureza do indivíduo depois do prazer carnal náo obscurece
essa continuidade latina. Pelo contrário, é um cerimonial que
atribui ao corpo uma auréola de glória por ocasiáo do prazer,
que o transfigura e o predispõe a captar a epifania.
É verdade que o aproveitamento do remanescente pagáo
é mais fácil na formação islCimica,que ignora o pecado original
e a culpabilidade da queda. Mas por que trapaça da História o
Isláo se encontra agora pudibundo, confundido com uma
ordem moral irrespirável, reactivandoa separaçáo dos sexos e
o v6u das mulheres na mesma época em que a Europa nunca
mais acaba de libertar os corpos, de os desnudar, de procurar
na terra um Éden de prazer prometido?
A miséria da crónica actual que nos chega dos países
islâmicos rouba-me uma consolaçaio que me isossegava no
princípio dos meus contactos com a Europa. Deve-se lembrar
o acordo entre o dogma e o dever de procurar o prazer aos
novos tartufos do Isláo, que brandem textos deformados ou
obsoletos, autoprodamando-se defensores da sua pureza.
Julgarão que podem satisfazer o seu desejo de vingança
fomentando o projecto de tomada do poder em cidades para
cuja ruína contribuíram?! Deixaram-nas exangues através do
terror imposto com o ocultamento dos corpos sem, ao menos,
estimular o espírito.

Volto à Europa, 6 dela que quero falar. O que escrevi até
aqui sáo generalidades, caminhos por onde vagabundeei, com
paragens e agasalhos. Foi um continente onde a caminhada
foi longa, por vezes áspera, sempre apaixonante. A IiçCio que
tirei situa-se no prolongamento de uma ideia formulada por
Vaiéry em Regards actuels : a Europa é um conjunto de máximos (máximo de necessidades, de trabalho, de capital, de
rendimentos, de ambiçiio, de poder, de modificaçdes da
natureza exterior, de relaçdes, de trocas...). Induzir-se-á que a
Europa conduziu tudo o que empreendeu até ao limite, até ao
extremo; que ignora o que seja um destino cumprido, quer no
bem quer no mal, na edificação ou na destruiçáo, na civilizaçáo ou na barbárie. É este rigor implacável que assusta e fascina, que engendra felicidade e humanidade.
Não quero questionar essa ambivalência, para poder ser
justo e para agradecer a hospitalidade, deixando-me wma
saída sem adesdes nem traiçdes. Procuro tão-somente compreender e situar-me numa topografia escarpada, sem tentar
"normalizarna via. Sei que é uma peregrinaçáo sem fim. Náo
desejaria ser assimilado a um desenraizado, um marginal, um
ser em ruptura, que estafa as montadas no deserto sem conseguir percorrer as distancias. Sim, a busca é infinita e a estadia temporária; a estadia é um descanso, a vida está no movi-
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Terá sido a emergência do culto do "eu"
a origem do extremismo europeu.
De Montaigne a Rousseau, de Descartes
a Kant, as variações desse culto foram
variadas e com diferentes tons,
tanto nos conceitos
como nos objectivos.

mento, o repouso não é deste mundo.
Terá sido a emergência do culto do "eu" a origem do
extremismo europeu. De Montaigne a Rousseau, de Descartes
a Kant, as variações desse culto foram variadas e com diferentes tons, tanto nos conceitos como nos objectivos
Racionalistas rigorosos ou adeptos da anotação tomada
ligeiramente, construtores austeros de sistemas ou partidários
do fragmento e do aforismo, cépticos ou epicuristas, entomologistas do sentimento ou fisiologistas da sensação, mestres na
abstracçáo ou na metáfora, maníacos do gabinete ou hedonistas mergulhados na vida, filósofos ou poetas, sedentários
ou viajantes - todos se encontram na entronizaçao do ego no
centro de tudo.
Assim, através de um antropocentrismo que relega o teocentrismo para segundo plano, instaura-se o triunfo do sujeito
cuja soberania se mantém inatingível apesar de destruições,
atentados, feridas... que partiram a efígie, cujos bocados flutuam a superfície da moral e da psicologia. Após os moralistas
franceses do século XVIII, após Nieizsche e Freud, tornara-se
inútil dissimular o egoísmo com aitruísmo, o amor de si com o
do próximo, a sedução pela destruiçáo e pela morte com actos
de bondade. Propaga-se como doença aguda a podia identitária, que atinge as pessoas, os povos e as nações. Nunca
uma cultura tinha sido t i o confrontada com as consequências
malignas de uma tal lucidez e desencanto.
Mas todas estas tropelias náo fracturaram senao temporariamente o poder e a centralidade do sujeito; depois de ter
sido dividido, clivado, descentrado, dessapossado da integralidade da consciência e do domínio da língua, voltou a reconstituir-se no eixo que é o seu desde Descartes. Como a fénix,
renasce das cinzas. Resumindo, o fenómeno da destruição,
em vez de enfraquecer o sujeito, reforça-o. um jogo infernal,
no qual continua o reino triunfal da instituiçao ocidental, animada por um sujeito historicamente maltratado, mas praticamente intacto, senáo melhorado pela imunidade que lhe confere a constância da crítica.
As artes também testemunham este paradoxo radical em
que o culto do eu é acompanhado pela destruiçáo como princípio estético. Não somente os auto-retratos se multiplicam e formam um genero em si; muitos mestres parecem ter dificuldade
em ultrapassar a reprodução obsessiva da sua imagem, a qual
se transforma numa espécie de arquétipo através do qual
todas as personagens pintadas se metamorfoseiam, qualquer
que seja o seu estatuto: real, fictício, alegórico ou mítico.
Além disso, os estilos e as maneiras sucedem-se e destituem-se sem piedade. A destruiçao dos códigos é táo activa
como a sua instauraçáo. Isto náo acontece só nas inelutáveis
fases maneiristas ou barrocas, que reagem 8s fundações clássicas. Nem sequer é marca do nosso século, em que a
destruiçáo se torna um fim em si, a tal ponto que a energia criadora se delapida, se gasta, e acaba por "correr atrás da sombra e nao da presa". O princípio estético que desfaz os códigos
já está a corroer há muito tempo; vai permeando regularmente,
através de personalidades fortes, cuja acçáo transfigurante
náo obstrói, as virtualidades de um imaginhrio até aí nunca
visto, penhor de renovaçáo para uma arte viva.

Basta-me lembrar o que se passa com os três grandes
mestres espanhóis: Greco para os assuntos religiosos e a
visão mística; Velasquez para as cenas palacianas e as
paradas políticas, por vezes "dobradas" por uma meditação
sobre a arte de pintar; Goya para a questão do mal e da
degenerescência da raça, do ponto de vista moral e físico.
Cada um, no seu domínio expressivo, desafia os adquiridos
pictóricos e propõe uma maneira extrema, excessiva, equivalente a um idiolecto. Cada um apresenta uma idiossincrasia
reconhecível através de um estilo imediatamente associado a
uma assinatura. Em nenhum se dissolve a imagem especular,
indefinidamente repetida, sintomática, talvez destinada a conjurar uma fobia ou a confirmar uma liberdade.

SOBREA PRESENÇA DE DEUS
Neste ponto, invoco o grito de Zaratustra, "Deus morreu!",
porque está no prolongamento e é o emblema do que estive a
dizer. Esse grito ressoou aos meus ouvidos como um anuncio
inaudito mas esperado, enunciado radical, fruto de uma Europa
indomável, capaz de todas as audacias. Eu esperava-o, desejoso como estava de testar a falta de Deus, depois de ter sido
criado numa Sua vã plenitude. Cultivava o meu vazio interior e
pressentia a eficácia negativa da estratégia da ausência. Queria
acabar com a comédia que resulta de um Deus invisível do
Qual não é permitida a figuração, não impedindo contudo as
manifestaçdes antropornóficas d' Ele que se encontram em
cada frase, em cada gesto, em cada impasse ou desvio do
labirinto da medina de Tunes que eu atravessava diariamente
para ir de casa para o liceu, as aulas de Filosofia.
Suspeitava dessa Presença insistente, que não chegava
para reparar a patente ocultação do espírito, da qual se sentia
o efeito catastrófico sobre todo o território islâmico, que saía
então da longa noite colonial. Encontrava n' Ela a seduçao de
uma ilusão destinada a sujeitar a vontade e a impedir o caminho ao sentimento do trágico e ao trabalho da negação, os
quais podem exercitar o ser e predispô-lo a não assimilar tudo
o que o ultrapassa a um absoluto divino, escravizante.
A medida que ia lendo, ia subindo o rio que leva à proclamação da morte de Deus, cuja suposição se perfila desde que
o homem e a razão sejam erigidos em centro. Foi Kant, esse
destruidor a quem Heine chamou o "Robespierre do pensamento", que constatou a impossibilidade de iluminar Deus, se
a razão estiver colocada no lugar do Sol. Compreendo a fúria
de Nietzsche contra Kant por este, em nome da compaixão
pelo género humano, reintroduzir Deus com uma mão, quando
o tinha destruído com a outra; por não largar o lugar do divino
apesar da morte de Deus, morto pelos homens. Devia ter deixado vazio o lugar de Deus morto, e tentar refundar noutro
espaço o divino, a fim de ficar na posição que deixa aberto o
campo do invisível, do indizível e do inaudivel, para glória da
poesia e da metafísica, da política e da ciência.
Nesta perspectiva se forja a cadeia da orfandade moderna,
que começa com a experiência poética de Holderlin, e cujo eco
tardio em língua francesa encontro em Bataille ou Artaud.
Quando vim a Paris acabar os meus estudos nos fins dos anos

60, esses autores e a sua problemática alimentavam a interrogação do momento, por reacção ao escamoteamento da
questão do sagrado, do divino, nas gerações que praticaram
um materialismo redutor. Nesses anos, Nietzsche era o
escritor formador da juventude; havia um livrinho de Deleuze
introdutório a sua leitura, segundo um protocolo que permitia
ultrapassar os contra-sensos e evitava que se extraísse um florilégio assimilável a um breviário misógino, racista, anti-semita
e nazi.
Ao redescobrir o sufismo, procurei encontrar aí sinais
anunciadores do luto e orfandade engendrados pela perda de
Deus. Persegui as audacias das experiências extremas que
surgem ao longo da linha de fuga a tradição espiritual articulada a letra com o Corão. Hallaj (que morreu em 922) proclamou-se Deus. Seria uma morte de Deus representada em
Bagdad sem que a consciência islâmica disso se
apercebesse?
Por vezes, o excesso de presença de Deus não é senão
um estratagema de sobrevivência para uma individualidade
em perigo e em falta de alteridade. Vai nesta linha o desafio da
experiência de Niffari (meados do século X) que, num masoquismo extremo, roubou a si mesmo a palavra para não a dar
senão a Deus, a fim de deixar viva, insatisfeita, ininterrupta a
"interrogação como em si mesma sua razão de ser". Pela persistência da questão, pelo aspecto errático e inquietante das
respostas, o mundo está atacado de uma vacilação onde não
é fácil edificar morada estável.
Que fazer de um Deus a quem damos a palavra para Lhe
fazer dizer "o que está escrito é incapaz de esclarecer o seu
próprio enigma; como poderia, então, esclarecer o Meu?" ou
"entre a palavra e o silêncio há um istmo onde se encontra o
túmulo da razão e os túmulos das coisas"? A procura do
indizível no mundo onde reina o nada inventa a sua linguagem
e o seu palco; apoia-se numa palavra órfã, cortada da referência escriturária. Descobri que é uma experiência poktica, que
inaugura o princípio da destruição (mais uma vez ...) tal como o
encontrei muitas vezes na cultura ocidental.
Em Bistami (que morreu em 847 e do qual "transcrieinfragmentos que a tradiçao pde na sua boca) encontrei a figura
anunciadora da orfandade moderna no sufismo. Foi um iraniano, muçulmano da segunda geração, que constitui um anel
intermediário na cadeia entre o Zaratustra profeta e reformador
da religião dos persas e o Zaratustra reinventado por
Nieizsche para servir de herói à ficção poética e filosófica da
era da destituição de Deus e da restauração das ruínas do
divino. Não há dúvida de que visitamos três vezes o mesmo
cenário quando nos pomos a escuta dos diálogos do profeta
persa com o seu Deus, ou dos arrobos de êxtase do sufi iraniano, ou dos ditirambos do filósofo alemão. Um eco de glória
afirmativa e heróica ressoa nos três discursos.
No que se refere a Bistami, assinalarei a ironia da efusão
no Uno, dada a persistência de um núcleo indestrutível de ego
nessa cultura de união e aniquilamento; a constatação do
engano engendrado pela fé; a obsessão de se desembaraçar
do mal e de apagar uma falta que, afinal, A necessária ao funcionamento do indivíduo na sua relação com os outros; o amor

Quando se cresceu na fé cristã,
proclamar a morte de Deus
é o mesmo que encerrar o dogma
na sua letra. A energia crítica, que não poupa
nenhuma certeza, consagra assim
a ficção religiosa e ultrapassa-a do interior.
As artes da Europa testemunham,
de maneira eloquente e numerosa,
a morte de Deus implícita no dogma.
Todos os suportes a honraram,
com esplendor e constância,
ao longo dos séculos.

próprio que conduz a moral para além do castigo e da recompensa; e a ironia que o indivíduo é levado a exercer nas suas
conversas íntimas com um Deus cuja realidade se esbate, a
força de ter sido levado longe de mais o jogo das identificaçdes
(reveladores irrefutáveis: os pronomes). Que resta de um Deus
quando o sufi O leva a designar-se a Si mesmo como Ausente,
na terceira pessoa, sabendo que esta nao pode designar um
interlocutor porque 6, ao mesmo tempo, "toda a gente e
ninguém"?
Para alem do sufismo e dos testemunhos poéticos ou
especulativos dos espirituais, segui de perto a concepçao dos
motazilitas. Eram teblogos racionalistas do século IX, que conduziram em Bagdad uma campanha violenta contra os literatos; despojavam Deus de todos os atributos, afastavam o
antropomorfismo ao ponto de o banirem no exílio da
abstracçao. Criaram assim a Deus uma distância, uma separaça0 em relaçao ao mundo, que equivale bem a uma
desapariçao. Os efeitos fizeram-se sentir na liberdade e na
responsabilidade, e feriram o dogma do Livro incriado e coeterno. O acantonamento de Deus num algures impenetrável aos
humanos predispde-te a conceber, sem espanto nem traumatismo, senão a Sua morte, pelo menos o seu eclipse.

Muito mais tarde, a evidência apareceu-me como a própria
mesa em que almocei hoje, com a claridade do sol de Verao.
Quando se cresceu na fé crista, proclamar a morte de Deus é
o mesmo que encerrar o dogma na sua letra. A energia crítica,
que na0 poupa nenhuma certeza, consagra assim a ficçao religiosa e ultrapassa-a do interior. As artes da Europa testemunham, de maneira eloquente e numerosa, a morte de Deus
implícita no dogma. Todos os suportes a honraram, com
esplendor e constância, ao longo dos séculos. Vou evocar dois
exemplos picturais, muito diferentes pela época, estilo e
alcance.
Escolho primeiro a Crucificaçiío de Giotto, pintada na
Capela Scrovegni, na arena de Pádua (1304-1306). A túnica
cor de ferrugem abandonada entre as maos dos dois soldados
que discutem com as pessoas do grupo A esquerda, túnica nao
moldada no corpo, retornada Li moleza do tecido, exibida no
seu vazio, pegada pela abertura do pescoço como um cadáver
decapitado, assinala de uma maneira intensa o corpo de Deus
subtraído à Terra. O olhar desloca-se para o centro do fresco
e encontra agonizando na Cruz o corpo desaparecido da túnica. É um anúncio da morte de Deus duplamente expresso:
pela prbpria crucificaçAo e pela túnica vazia de Deus. É mesmo
essa túnica sem objectivo que exprime melhor a morte e a
desapariçao de Deus; o corpo que sofre na cruz parece já nem
ser deste mundo, tanto a sua face está oculta por traços que o
afastam para a obscuridade.
Além desta obra pertencer a um dos cidos maiores do pintor fundamental, a partir do qual começa a gloriosa diacronia
pictural da Europa, o meu laço com este fresco é a presença
de letras árabes douradas, tanto qas franjas da túnica como no
pano translúcido que cinje o Crucificado. É uma p s e u d ~

caligrafia, o que é vulgar nos tecidos que imitam os realmente
importados do Oriente e que vestem personagens sagradas
nas pinturas dos anos 1300. Ao decifrar essas letras, ouvi
ressoar o eco da profissão de fé islâmica no coração da celebração crística da morte de Deus: "Não há senão um Deus, e
Maomé é o Seu enviado."
Os historiadores revelaram, noutras obras cristãs, a presença da shahada, o credo do Islão tal como o citei, que anima,
por exemplo, a orla do manto na cabeça de uma Nossa
Senhora catalã. Mas na Crucificação de Giotto, a shahada não
é literalmente enunciada; todas as palavras que a compõem,
todas as letras, todas as sílabas estão escritas, mas nao por
ordem; é como se se tratasse de um boato, de migalhas que se
introduziram subrepticiamente, ou de uma transcrição que
segue a voz de um gago, de um estrangeiro, de um catecúmena que aprende os rudimentos do Islão na língua em que
são formulados. Talvez seja só o resultado de uma negligência
do pintor, decalcando sem cuidado a grafia de uma língua que
ignora.
Como a intrusão do credo isliimico em cenas marianas ou
crísticas é uma anomalia, os historiadores concluem que os
artistas e artesãos europeus copiavam o alfabeto corânico sem
lhe conhecer o significado, assimilando-o a motivos ornamentais. Esta explicação não explica nada e corta o caminho a
interpretação. Não é verdade que desdenha do inconsciente?
Confundir uma letra com um ornamento não é uma operação
inocente, sem consequências. Essas letras, mesmo em desordem, continuam portadoras de sentido para quem ainda as
sabe decifrar e continuará a encontrá-lo, nem que passem
séculos sobre a transcrição.
Por mim, encontro nesta anomalia inconsciente um duplo
sintoma. A simples circulação dos bens materiais entre as culturas terá provocado uma irresistivel violência, que impôs ao
Islão a participaçio na cena que mais o escandaliza: a morte
de Deus. Por outro lado, as letras que estilo prisioneiras e
indecifráveis em imagens intrínsecas ao dogma cristão não
são percebidas pelo espectador como o texto que o muçulmano profere para afirmar o Deus Único e para condenar
todas as atitudes que se aproximem da Incarnaçilo ou da
Hipostase, Mas não é porque tudo isto é uma provocação de
que os espectadores cristãos não têm consciência que não
devemos pensar na virtualidade de pesadelo que terá qualquer
intérprete informado das duas fés.
Foi preciso esperar pela era da secularização e da
europeizaçao do mundo para que um indivíduo de formação
islâmica, apreciador da pintura que acompanha o cristianismo
e integrado no fluxo migratório do Sul para o Norte, reconhecesse as sílabas da shahada numa Crucificação, como
através das migalhas de um boato onde ele encontra uma
negaça do inconsciente intacta através de séculos, da qual são
vítimas os inimigos históricos - o cristão e o muçulmano.
Pela coabitação do repúdio recíproco entre cristãos e
muçulmanos, a pintura é um expositor pronto para ser esclarecido pelas noções freudianas que tentam discernir os sinais
que povoam os sonhos. Durante a sua deslocação pelo palco
cristio, o credo islãmico deforma-se; ou, antes, os seus fone-

mas baralham-se. Esta operação favorece uma condensação
entre os dois sistemas de representação, cria um ponto nodal
onde se esconde uma latência que desdobra o sentido.Então,
há uma sobredeterminação que se confirma desde que se
destrinçam os sons árabes para reconhecer a shahada.
Instaura-se aqui uma dupla profanação: Cristo morre levando,
como mancha indelével, a fórmula que invoca radicalmente a
Unicidade, e lhe nega, implicitamente, toda a forma de divindade; por outro lado, o credo do Islão retorna a sua
ingenuidade pelo próprio facto de figurar na cena. Observada
assim, a Crucificaçao de Giotto torna-se intolerável para o
cristão e o muçulmano, atinge a intimidade que funda cada um,
lembrando as políticas que variam com as crises e as relações
de forças, entre os extremos da conversão e da expulsão, da
desaparição e da exterminação.
Vamos ao segundo exemplo que escolhi para ilustrar a disposição ocidental para acolher a morte de Deus. Acontece dois
séculos mais tarde e num espaço setentrional: é a Crucificação
do retábulo de Issenheim, executado a volta de 1515 por
Matthias Grunewald; o que resta deste retábulo está conservado a vinte quilómetros, em Colmar, na capela do antigo convento dominicano de Unterlinden transformado em museu. A
CrucificaçAo ilustra de uma maneira absoluta o sofrimento de
Deus e a Sua morte, fora de todo o conformismo as tradições
realistas ou idealizadas da pintura.
É um pintor especial, que leva a realização do conceito até
ao limite do suportável, do tolerável. Huysmans falava "do
coma do Cristo de Colmar", uma cena insustentável: um corpo
martirizado por toda a espécie de ferimentos, carne esverdeada e lívida como que numa corrupçao já avançada, a dor mais
intensa e mais absoluta resumida no ricto de Cristo, cujos
lábios esboçam já o abandono da agonia. Esta opção excessiva de animalidade degrada o divino até ao que o corpo do
homem pode sofrer de mais atroz. Outra vez Huysmans: "O
homem-Deus de Colmar não é senão um triste ladrão que foi
supliciado." Ou: "Nenhum pintor tinha ousado tal carnificina divina, mergulhando tão brutalmente os seus pincéis nas placas
de humores e nos buracos sanguinolentos, um Deus de
morgue ou um despojo de Deus."
O mesmo pintor realizou cenas semelhantes, mostrando
um Deus moribundo, não menos sofredor, não menos atingido, como se tivesse que mostrar aos fiéis mais doentes, aos
que suportam dores mais insustentáveis (numa concorrência
de focos agudos provocados por mil infecçaes, fragmentando
o corpo em cantóes de dor), que ninguém pode sofrer mais do
que Ele sofreu. Quando se atingem tais extremos na representação de Deus morto, já não é preciso um cenário mais.
expressivo para acolher o grito de Zaratustra. Cenário e
actores esta0 nas memórias; basta abrir um pouco mais os
olhos sobre o corpo pintado para que cesse a consolação do
sacrifício e que o homem se sinta capaz de ser confrontado
com a sua solidão e orfandade.
A participação da figura de Cristo na lenta elaboração do
conceito que clama a morte de Deus acha-se literalmente
expressa numa ficção de 1796, Discurso de Cristo Morto. Um

Uma imensa esfera doirada (...)
o que podia parecer uma luz simbólica,
acompanhando com a sua intensidade
e luminosidade o regresso de Deus a vida,
o que podia parecer uma invenção do pintor
propicia ao renascimento divino,
era um dom que aquela tarde também
me deu a mim, na sua sublime realidade
sazonal - tornando-me, através de séculos,
contemporâneo de um pintor que teria testemunhado com a sua arte a mesma visão
que recomeçara diante dos meus olhos.
Visão como um estado de graça,
deixando-me acordado e disponível
para acolher os sulcos do divino sempre
presentes nas paredes do Mundo,
mesmo na era do desencanto e da orfandade.

Sonho, traduzida para francês por Madame de Stael. E uma
fantasia que constitui importante prelúdio à emergência do
conceito nietzschiano; nela, o próprio Cristo confirma a inexistência de Deus e a nossa condição órfã. Recordo algumas .
das asserçdes mais salientes desse sonho, que teve enorme
audiência em França quando foi publicado: Os mortos interrogam Cristo "Ó Cristo, Deus não existe?" E Ele responde:
"Não. Percorri os mundos, elevei-me acima dos sóis, e não O
encontrei; desci ate aos últimos limites do Universo, olhei para
o abismo e gritei - Pai, onde estás? Mas só ouvi a chuva, que
caia gota a gota no abismo... Somos todos órfáos, eu e vós, e
não temos pai..."
Mas Deus morre e ressuscita. E o que diz o dogma ao qual
se conforma a pintura que o exalta, dogma que Grunewald não
rejeita. A Ressurreição que aparece no Último painel a direita,
e que se vê assim que se abre o políptico, mostra-nos um
Cristo loiro, de boa saúde e agradável, que já não tem nada a
ver com o cadáver deliberadamente repugnante da
Crucificação nem com a Deposição no túmulo. Uma imensa
esfera doirada envolve o corpo apolíneo de Cristo e a Sua
expressão afável, enquanto exibe serenamente os seus estigmas; e uma luz que O transforma em sol vesperal, que entra
em fusão, passando a curvas púrpuras e, por imperceptíveis
gradaçóes, a um azul claro com tons de turquesa que o destacam do céu de fim de dia.
Qual não foi a minha surpresa quando, ao fim de uma tarde
de Outono, ao sair de Colmar depois da visita ao conjunto que
o senso comum chama a Capela Sistina do Norte, me encontrei face ao mesmo circulo de luz, diadema celeste coroando
um dia alsaciano frio e esplêndido, em que o oiro repercutia as
suas gradaçóes através das vinhas (que não tinham perdido
ainda as folhas mortas) e o pó vibrava no ar até se dissolver no
alambique cósmico, colorindo o campo da visão com uma
energia circular que do núcleo dourado passa ao púrpura e
depois se azula, antes de se fundir com o azul-escuro do
principio da noite. Então, o que podia parecer uma luz simbólica, acompanhando com a sua intensidade e luminosidade o
regresso de Deus 5i vida, o que podia parecer uma invenção
do pintor propicia ao renascimento divino, era um dom que
aquela tarde também me deu a mim, na sua sublime realidade
sazonal tornando-me, através de séculos, contemporaneo de
um pintor que teria testemunhado com a sua arte a mesma
visão que recomeçara diante dos meus olhos. Visão como um
estado de graça, deixando-me acordado e disponível para
acolher os sulcos do divino sempre presentes nas paredes do
Mundo, mesmo na era do desencanto e da orfandade.
A arte do pintor ter-se-ia limitado a imitar, no seu suporte
de madeira de tília, a epifania que encontrara projectada no
suporte da Natureza. Tal como a sua representação de Cristo
'pestífero" pode ter sido inspirada pelos doentes do lazareto (a
lepra era chamada "a doença ardente"), que estava a cargo da
Ordem dos Antonitas, comanditários do poliptico. Por uma
adequada opção estética, correspondendo a uma direcção
teológica (haverá ilustração mais eficaz da redençao que essa
representação de Cristo transfigurado em ser luminoso, depois
de ter esgotado os sofrimentos mais fisicos?), o pintor conce
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beu as suas sequências contraditórias observando, no real e
sucessivamente, o extremo mal humano e esse momento de
luz excepcional. Sequências que, encadeadas numa Única
obra de arte, lhe criam uma concentração privilegiada, em que
todas as componentes concorrem para a intenção simbólica
da encomenda.
Cristo, cuja crucificação é como uma paragem que pode
engendrar o conceito da morte de Deus, morre e ressuscita toda a gente sabe, e eu lembrei-o. Nessa dualidade, reproduz
a figura de Dionisio. Não é por acaso que as duas person-.
agens são evocadas na elegia de Holderlin, O Pão e o Vinho :
essa elegia é uma etapa maior na formulação do conceito a
volta do qual temos andado - eclipse dos deuses, o seu afastamento, a vontade do poeta de ficar a escuta de um Deus
próximo e pronto, de tal modo que, mesmo ébrio, seja ao
menos possível perseguir o Seu rasto,
Porque permanece,
aproximando-se dos que se lamentamda ausência dos
deuses, nas trevas,
um vestígio dos deuses escondidos.
A associação de Dionisio a Cristo ganha legitimidade
suplementar se tomarmos os caminhos da teologia islâmica.
Os doutores desta religião não ignoraram a morte de Deus em
torno da qual se constrói o cristianismo; tiveram que tratar do
assunto; acharam que era uma fé completamente louca - o que
nos reenvia a Dionísio, que era o deus da loucura. Por qualquer ponta que se lhe pegue, a configuração que monta o
espectáculo da morte de Deus confirma a sua coerência, quer
na filiaçáo quer nos prolongamentos, tanto na opiniáo dos seus
fiéis como na dos seus detractores (do interior ou estrangeiros,
antigos ou modernos).

Se tivesse que completar o meu processo de ocidentalização, se tivesse que transportar o método ocidental para o meu
solo natal, se tivesse que levar até ao fim o dever de crítica,
precisaria de rebuscar a letra a minha própria fé. Ora, transportar a morte de Deus em terreno islamico é uma incongruência. Poderemos, talvez, sbter umas aproximações; mas
é um conceito inadmissível para as palavras do Coráo.
O que pode dizer o nosso dogma, que mensagem pode
transmitir que abra, no seu cerne, uma perspectiva de
extravasão tal como a reclama a universalidade da nossa
época (seja, a ocidentalização do mundo)? Lembrem-se de
que o profeta do Islão diz de si mesmo que é o selo final dos
profetas; com ele se fecham as fundaçdes do monoteismo, é
o último deposithrio da Lei. Para os muçulmanos isto é um
dogma - aliás, confirmado até ao presente pela História: depois
do Islão nenhuma nova religião pôde pretender que tem propagação universal.
Segundo o seu dogma, então, o Islão fecha uma era, é a
sua completude. Ora quando se anuncia um fecho, anunciarse-á uma abertura; desde que se fale em fim, sugere-se um
começo. Se uma era é selada, começa outra. Esta tendência

lógica far-nos-á acreditar que, depois de um bom e longo exercício do Islão, deixaremos o monoteismo para caminhar a luz
de outro principio. E, portanto, um dogma que traz no seu seio
a virtualidade de sair dele, de acabar com ele.
Ao longo da história espiritual do Islão, houve pelo menos
duas tentativas mais relevantes para dar corpo a essa virtualidade, preservando o essencial da fé, como era inevitável na
época. São doutrinas que não excedem os contornos do Isláo,
embora uma constitua um cisma e a outra seja uma teoria
ambivalente que não se priva, nas suas identificaçdes contraditórias, de roçar a heresia. Trata-se, por um lado, da
sucessão da profecia pelos imãs, no isoterismo xiita; e, por
outro, da distinção que o sufismo faz entre profecia e santidade. Não e aqui o lugar para nos perdermos em pormenores
sobre estas doutrinas complexas, que foram estudadas de
perto por Henry Corbin e Michel Chodkiewicz; o meu texto é
geral, só pretende marcar coordenadas de uma estratégia
crítica no interior da experiência poética. A finalidade dessas
doutrinas era libertar a energia criadora e espiritual, que se
arriscava a sufocar sob a autoridade da referência definitivamente selada. Corresponderam a uma revindicação de ser.
Por essas duas vias, pertencentes a época do encantamento e da crença, a letra pôde ser fertilizada pela glosa, o
seu núcleo pôde ser espremido e transformado em azeite. A
libertação da proximidade divina permitiu a alguns santos
(sobretudo Ibn Arabi, 11651240) uma experiência espiritual
tanto ou mais profunda que a dos profetas. A única coisa que
esses santos admitiam não ser da sua esfera de competência
era os fundamentos da Lei. Séculos mais tarde, revoluções
vindas da Europa encarregaram-se de os desmentir. Para já,
retenhamos que tais tentativas não procuravam senão
aligeirar o dogma, acomodar-se com ele; pensaram na perspectiva do encerramento do dogma aclimatando o conceito
de selo as suas próprias figuras, a do imã e a do wali (o santo).
Socorrendo-se da parusia, tentaram, num caso e noutro, quebrar a tentação de fecho, que emerge, como uma insistência
irreprimível, no horizonte de todas as culturas tradicionais.
Acabarei com a citação de um versículo célebre da surata
do Trovão (XIII, 38): "A cada era, um livro." Os comentários
tradicionais fogem A explicitação de um tal versículo, que nem
pode ser "salvo" pelo seu contexto, o qual confirma a precariedade das mensagens reveladas, a submissão destas ao
decorrer do Tempo - porque o verdadeiro Livro nunca desce
até aos homens, é-lhes inacessível; os textos divinos que circulam entre os homens não são senão uma cópia, uma actualizaçáo do arquétipo; os textos actualizados tornar-se-ão
obsoletos.
No versículo seguinte, temos: "Deus abole e confirma o
que quer, Ele tem a Máe do Livro" (XIII, 39). Argumento
suplementar, e ainda por cima da Escritura, que também conduz a orfandade e ao luto, sugerindo ao homem que entenda
que aquilo que recebe da Palavra eterna é efémero.
Sugerindo-lhe, assim, que esteja pronto para se investir em
todas as prospecções e aventuras, as quais, enquanto duram,
renovam as energias dos seres. Será que este heroismo é
compatível com os gostos dos nossos dias?
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No actual contexto, a coisa mais improvável é que alguém
ainda pertença a Igreja católica 2 . Como é possível que
alguém ainda reivindique, como eu faço, esta adesáo?
Quanto a mim, não é a própria Igreja que importa p6r em
causa, mas a tendência para confundir a Igreja histórica e a
Cidade de Deus e, ao mesmo tempo; considerar o vínculo
eclesial como a essência do vínculo social. Esta perversão do
vinculo eclesial está na origem de uma rejeição da Igreja pelo
homem democrático. Este recriou para si uma memória negativa da Igreja, por vezes fantasmática, que alimenta o
'temor de que a Igreja pretenda, ao fim e ao cabo, retornar a
idade de ouro da cristandade.
Todavia, o que constitui a pertença a Igreja é este inaudito vinculo humano que Sáo João chama a forma superior do
amor, melhor designado pela palavra grega agapè, para evitar as infelicidade sobrevindas à palavra tcaridade)). Este
vínculo entre os crentes tem algo de subversivo para a
própria Igreja, a partir do momento em que ela se institucionaliza. Por um lado, ele exprime esta relaçáo entre os
membros da Igreja, graças A qual o Cristo, coração da Boa
Nova, deve tornar-se visível para a humanidade. Neste sentido a fé evangélica não pode exprimir-se na solidão. Por
outro lado, o agapè diz respeito a toda a humanidade e
proíbe o fechamento da Igreja. Uma contradição opera, pois,
na Igreja desde a sua origem. A tensáo entre a Igreja instituição e o espírito do agapè exclui dois extremos: uma Igreja
sectária fechada sobre si mesma e uma Igreja que se identifique com a sociedade. Se a Igreja acolhe a assembleia dos
fieis manifestando o agapè, ela só pode ser distinta de uma
sociedade, de um Estado, de uma comunidade política. A fórmula tdai a César...» é claríssima. Ela significa que a Igreja
nAo tem que se constituir como corpo político, confundindo-se com a sociedade. A leitura dos textos do último Concílio
é igualmente sem ambiguidade. Considerai esta forte
é puramente espiexpressão: «povo de Deus)). Este «POVON
ritual, expandiu-se por todos os povos históricos e não é de
nenhuma nação. Se a Igreja não é uma sociedade ao lado de
outras sociedades humanas, a instância do poder político
náo tem para ela qualquer sentido.
A democracia cria as condiçbes mais favoráveis para que
a Igreja reencontre o seu próprio ser. É difícil, porém, descartar uma questão: ao contrário de uma tenaz ilusiio, o advento da idade democrática não é para a Igreja criadora de
condiçbes novas? NAo poderemos mesmo afirmar que a
idade democrática é para a Igreja uma ocasião de reencontrar a sua essência? No meu entender, a idade democrática
fez emergir uma ocasião histórica para evitar a confusáo
entre a Igreja e a sociedade. Quanto mais a sociedade é
democrática e se pensa como aut6noma em relação a
religião e ao sagrado, mais ela acolhe o ideal de laicidade,
mais ela reenvia a Igreja para si própria. No regime
democrático a sociedade reapropria-se da função política e
não pode aceitar que uma religião queira retomar este poder,
mesmo parcialmente. É uma sorte para Igreja 3 que não tem
mais que se assumir a si mesma como a essência da

sociedade, nem como uma contra-sociedade votada a reconstituir a partir de si própria todas as funções de uma
sociedade. A Igreja náo tem mais que criar instituições que a
sociedade, no seu conjunto, tem por responsabilidade e
capacidade de assegurar para todos.
Alguns temem que a democracia, remetendo as religiões
para a sua total autonomia, favoreça um fraccionamento instir
tucional e dê livre curso a constituição de seitas. Faltaria
ainda entendermo-nos quanto a noção de seita. A seita sectária, se nos é permitido este quase-pleonasmo, é um grupo
que se constitui como um verdadeira contra-sociedade no
interior da sociedade. Ela concede a um só, o seu chefe, o
seu guru, a totalidade dos poderes - político, económico,
espiritual, sexual - sobre a totalidade dos membros da seita.
A Igreja que, por outro lado, conhece formas de regulaçáo
jurídicas das relações de poder, não me parece ameaçada
actualmente por uma tal deriva 4 . Mesmo que com dificuldade, a Igreja chega a admitir como legítima a autonomia da
sociedade democrática e de modo nenhum louva a fuga dos
seus membros para fora de esta sociedade. A própria cultura
democratica oferece, por outro lado, garantias contra as tentações regressivas da Igreja.

É preciso, por conseguinte, pensar que a Igreja se deve
transformar em democracia? Alguns pensam que a ideia
democratica tem vocação para reger todas as esferas da vida
social, da cultura, da civilizaçáo. Numa palavra, só uma Igreja
reconstruída segundo o modelo democrático seria aceitável.
Isto é esquecer que a democracia diz essencialmente
respeito a esfera do político, que ela impõe as suas normas
nas dimensões sociais onde interagem o poder e as perspectivas que ele comporta. E, pois, esquecer que, numa
sociedade, nem tudo é político e que existe uma piuralidade
de instâncias ao lado das instâncias políticas: a cultural, a
educativa, as ciências, a ética, a estética, etc. Submeter
todas as esferas da vida social e cultural ao ideal democrático é uma ideia em risco de voltar-se conta a própria democracia. Deste modo, a educação, que é necessária para a
sobrevivência de uma cultura, tornando possível a democracia, aniquilar-se-ia se se decidisse deixar à decisáo dos
próprios educandos a totalidade das decisões educativas.
Para exercer uma escolha esclarecida ser-lhes-ia necessário
primeiro ter adquirido a educaçáo que supostamente seriam
chamados a escolher. Do mesmo modo, seria totalmente
absurdo decretar, em nome da democracia, que nLlo se ensinasse uma língua materna a uma criança para que ela
pudesse escolher livremente quando fosse maior. Porque é
precisamente graças a aprendizagem desta língua materna
não escolhida que ela poderá decidir mais tarde aprender
uma outra língua. Na esfera cultural as aquisições náo escolhidas silo os pilares das escolhas futuras e das possibilidades de livre criaçáo: a educaçáo ajuda a criança a encontrar num mundo que o precede e que se tornará o seu

mundo.
Por conseguinte, é assaz paradoxal dizer que a cultura
necessária para a sobrevivência da democracia não se
adquire unicamente por procedimentos democráticos. Querer
fazer da Igreja uma democracia equivaleria a conceder-lhe
um estatuto equivalente ao da esfera política. Seria admitir
como legítimo o exercício de um poder de natureza política
na Igreja e retornar às antigas confusões da Igreja e da
sociedade. Tal como a sociedade deve encontrar, fora da
esfera política, princípios que possam reger outras esferas da
vida social, assim a Igreja é confrontada com a urgência de
encontrar formas de vida colectiva coerentes com a sua
essência. Se o vinculo que une os crentes na Igreja começa
a degradar-se, náo é um combate político que o restaurará,
mas uma reforma espiritual.
(...) No concreto, os velhos modelos de gestão da
autoridade sempre predominam. A desfasagem entre o discurso do Vaticano que quereria que as suas palavras
tivessem a força de lei e a realidade do povo crente unido a
Igreja náo é mais dissimulável, mas dá menos testemunho de
uma decomposição da fé, do que de uma adaptação de facto
de pertença a Igreja num quadro democrático, [adaptação]
ainda náo levada muito em conta. A Igreja perde os meios de
um controlo social da disciplina que ela reivindica.
Mas é notável também que a própria Igreja tenha
em conta esta cultura democrática. Deste modo, ao fantasma
de um papa que vem pregar «o retorno a ordem moral)) opõese a realidade das palavras de João Paulo II durante a sua
viagem a França, no Outono de 1996. Os seus discursos
centrados sobre a vida espiritual e sobre a questáo social terminaram com uma homenagem apoiada nos valores da
República: «Que a vossa nação permaneça acolhedora, que
ela continue a partilhar a sua cultura, que contribua para
fazer progredir sem cessar os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade que soube apresentar ao mundo 5.)) A
Igreja de França, por seu turno empreendeu desde há alguns
anos a esta parte uma importante reflexáo sobre as suas
relações com a democracia e a laicidade 6 Ainda nSo se
acentuou o bastante o facto de, nestes textos, a nostalgia da
cristandade ter dado lugar a uma avaliação positiva da ideia
democratica, dos princípios da liberdade, da igualdade e
mesmo da laicidade. Outro exemplo notável: retomando as
pistas abertas outrora pelo padre Congar, John Quinn, que
foi o presidente dos bispos dos Estados Unidos, põe fortemente em causa 7 a organização romana da Cúria e deseja
um desenvolvimento das instituições conciliares. Um dia farse-á talvez a teologia de um papado sem poderes!
O papado, a hierarquia, o sacerdócio, a vida monástica ou religiosa são formas da instituição da fé que devem
dar lugar a um balanço. Este, certamente, poderia mostrar os
imensos desvios da instituição mas, também, fazer compreender melhor a capacidade espiritual que levou uma
Igreja instituída a manter uma vida da fé, a experiência espiritual da eucaristia através de dois milénios. Com efeito, o
que sobrecarrega a instituiçáo é a relaçáo entre o Alan espiritual e a duração.

Mesmo no nosso século, a Igreja soube permanecer
uma realidade transnacional, o que náo é negligenciável
quando renascem nacionalismos religiosos ou religides étnicas. Não se pode negar a universalidade do seu contributo
para a experiência da humanidade. Ela soube simbolizar
fortemente a unidade do género humano além de todas as
divisbes. Conseguiu manter todo um movimento de cultura
religiosa, uma cultura espiritual que, apesar dos seus lados
negativos cada época contribui com os seus - trabalha de
facto, ao invés, para a maturaçáo dos Alans religiosos da
humanidade. Ela assume ao mesmo tempd um imenso trabalho de formaçáo religiosa, de animaçáo de comunidades
de fé abertas, jugulando o sectarismo, graças a numerosos
animadores, aos seus sacerdotes, aos seus bispos.
A pertença à Igreja é, enfim, uma resposta arriscada à
questão do sentido de uma prática. Náo posso contentar-me
com uma adesáo filosófica aos textos da Bíblia. A extrema
diferença entre uma filosofia, mesmo uma sabedoria, e uma
religiáo reside na experiência espiritual, no encontro com
Deus, qualquer que seja o nome dado a esta experiência que
ultrapassa a simples humanidade. A Igreja continua a oferecer as mediaçdes e as formas culturais de uma experiência
que se funda sobre a Boa Nova. Opor o texto e o vinculo
comunitário ou eclesial nao tem qualquer sentido para mim.
Os textos sáo o trilho da fé e da vida espiritual deixado pelas
primeiras comutiidades. Os testemunhos desta Igreja abrem
o acesso ao misterio crístico.
Eis o que motiva a minha pertença a esta Igreja que
mistura o bom gráo com o joio. Será preciso separar, uma
vez por todas, o bom gráo do joio? A parábola evangélica
lembra-nos o perigo desta tentaçao. Para excluir infalivelmente o joio, seria preciso sacrificar muito do bom gráo. E
este processo de purificaçáo náo seria infinito? Por outro
lado, a divisão passa muitas vezes pelo interior de cada um
de nós. A Igreja nClo é um ajuntamento de perfeitos. Mas sob
o impulso dos santos invisíveis e dos profetas, confrontada
com os desafios da história, ao preço de uma reflexáo teológica renovada, a Igreja saberá escapar pouco a pouco a confusáo entre o sentido último da mensagem evangélica e o
desta ou daquela cultura religiosa, de um época ou de uma
regiáo do mundo... Pelo menos é a minha aposta.

-

1 Autor de Que m'est-il donc arfivé?, Le Seuil, 1993 e L a t t é et RBpubligue, FBlin,
1995
2 No seguimento do texto, escrevo Igreja por Igreja católica sem que isso signifique um não reconhecimentodas outras Igrejas cristãs.

3 A sorte que a laicidade representa para a liberdade do acto de f6 foi afirmada
desde 1949, na Esprit, por Joseph Vialatoux e André Latreille

num artigo intitulado

cristianismo e bicidader.
4 Para uma reflexão de conjunto sobre as seitas ver, neste mesmo número [da
Espriq, o artigo de Jean-Louis Schlegel: uPouquoi on n'en fint pas avec les secíes.r
(N.T. Saiu há pouco tempo. em Portugal, o livro de Joaquim Carreira das Neves. As
Seitas CristBs e a Bíblia, Lisboa, Verto, 1998, cuja finalidade é fundamentalmente informat~adescritiva).
5 Discurso de 22 de Setembro de 1996.
6 0 s textos saídos deste trabalho foram publicados no relatório Inagens, nome do
bispo que coordenou esta reflexão: Rapporf Dagens, Le Cerf, 1994 e Leme aux
catholiques, Le Cerf, 1996.

7 Ver o texto da sua importante confer6ncia em Oxford. em Junho de 1996, publicada pela Documenteflo Catdlica em Novembro de 1996

MALESTAR COM A

iSilas

de Oliveira

Texto lido na TSF no Dom. 17Jan.99

Com o propósito de celebrar o Grande Jubileu do ano
2000 - e usando linguagem que se pretende ecuménica o Papa João Paulo II promulgou uma bula que recupera uma
das mais controversas doutrinas do catolicismo medieval,
precisamente a que esteve na origem das primeiras polémicas entre Martinho Lutero e a burocracia vaticana: a doutrina
das indulgências. É pelo menos irónico que a divulgação
desta bula, Incarnationis Mysterium, tenha coincidido, em
Portugal, com a Semana de Oraçáo pela Unidade dos
Cristãos.
Não era este o sentido do Jubileu hebraico, que misturava preocupações de natureza social e ecológica que diríamos
muito "de esquerda" para o seu tempo. O ano do Jubileu, tal
como é proposto no livro do Levítico e nou-tros textos, era ao
mesmo tempo um ano de descanso da terra, de resgate da
hipoteca, de perdão da dívida, de condenação da usura e até
- pelo menos em relação aos trabalhadores hebreus - um
ano de libertaçáo dos servos.
Este tipo de preocupaçdes mobilizou cristaos de muitas
igrejas, ao longo do ano passado, com a ideia de se fazer de
2000 um ano de Jubileu na verdadeira tradição bíblica.
Quando os dirigentes do G-8 se reuniram, em Maio, na
cidade de Birmingham, uma manifestação de cerca de 70 mil
pessoas formou uma cadeia humana para apelar, junto dos
grandes senhores da economia mundial, ao cancelamento da
divida externa dos países pobres. Este apelo já fora tornado
explícito no documento final do Encontro Ecuménico de Graz,
na Áustria, e está também presente em duas enciciicas
católicas, a Sollicitudo Rei Socialis, de 1987, e a Centesimus
Annus, de 1991. Nesta bula do Jubileu do ano 2000 passa
quase despercebido, no ponto 12, que trata da caridade, e
onde se dizem coisas como esta: "N8o se deve prorrogar
mais o tempo em que o pobre Lázaro não possa sentar-se ao
lado do rico para partilhar do mesmo banquete, e continue
obrigado a alimentar-se do que cai da mesa." (...)
Francamente, há linguagem mais forte noutros textos católicos, até mesmo do Vaticano.
Infelizmente, na Igreja Católica, a instituição do Jubileu
aparece, desde o início, ligada à concessão das indulgências, e o preço a pagar por elas, que primeiro era a peregrinação aos túmulos dos Apóstolos, Pedro e Paulo, cedo se
converteu em moeda propriamente dita. Em matéria de
indulgências de sufrágio, ficou para a História a famosa síntese rimada da pregaçáo de Frei João Tetrel, que recolhia
fundos nos estados alemies, em 1517, para a construção da
Basílica de São Pedro: Sobald das Geld im Kasten Wingt /
Die Seele aus dem Fegfeuer spnngt. Com o pedido de desculpas pelo mau sotaque alemão, isto quer dizer: "Assim que
a moeda tilinta na caixa, a Alma salta do Purgatório." Como
é que se chegou a este abuso?
A questão de fundo é a questão do poder, e esta não foi
alterada até hoje. A tradição romana começou por pegar
numa crença táo bonita, e tão poética, como é a da
"Comunhão dos Santos", que todos declaramos no Credo
dos Apóstolos, e fez dela o "tesouro da Igreja" - exclusivamente administrado pela autoridade competente. A ideia

básica é a de que as virtudes e o mérito acumulados por
Cristo, pela Virgem Maria e por todos os Santos e Mártires,
constituem uma espécie de depdsito espiritual a que qualquer crente pode recorrer, para amortização da pena correspondente aos seus pecados - desde que cumpra as
condiçdes impostas por quem detém as chaves do "cofren. A
invençiío do Purgatório, que só se impde a partir dos séculos .
XIIIXIII, alarga as fronteiras deste poder do clero para além
da morte do pecador e torna os seus familiares reféns de
uma espécie de terrorismo-psicológico, que todos os Frei
Tetzel sempre souberam muito bem explorar.
O que é espantoso é que estas noçdes fundamentais não
desapare-ceram da mais recente Constituição Apostólica
sobre as Indulgências, a que está em vigor, promulgada por
Paulo VI no primeiro dia do ano de 1967, já depois do
Concílio Vaticano 11. Continua a insistir-se no sofrimento peniten-cial, na remissão negociada da pena temporal pelo
recurso ao "tesouro da Igreja" e na autoridade suprema do
"detentor das chaves" para definir os termos do acordo de
expiação. Uma pessoa lê todo aquele articulado, mais as 36
normas publicadas no ano seguinte, chega ao fim e pergunta: mas o que é que este direito romano tem a ver com o
Cristianismo bíblico?
Esta doutrina mantem-se ao longo de todo o texto da
ncarnationis Mysterium, que é regulamentada pelas
3isposiçl)es para a Aquisiçdo da Indulgência Jubilar, um nor.nativo assinado pelo PenitenciárieMor, o Cardeal William
3aum. O último parágrafo é digno de moldura, com a frase
inal a propor aos crentes que dediquem "uma parte razoálel do próprio tempo livre a actividades que sejam Úteis para
a comunidade, ou outras formas semelhantes de sacrifício
pessoal." (!...)
verdade que já não se fala em dar dinheiro, a não ser
como esmola aos pobres. Por este lado podemos ficar descansados, que niío vai haver campanha de indulgências para
pagar a nova Basílica de Fátima. Mas as contrapartidas continuam a ser em termos de peregrinaçdes e devoçdes várias,
renúncia, sacrifício, caridade e boas obras com a novidade,
muito actual, da sugestão de cortes no uso do álcool e do
tabaco. Acho bem que toda a gente beba menos e fume
menos... Mas niío é pela remissão dos seus pecados por
amor de Deus! é pela prevenção do seu cancro e da sua
cirrose!...

-

-

-

A questão de fundo é a questão do poder, e
esta não foi alterada até hoje. A tradição
romana começou por pegar numa crença tão
bonita, e tão poética, como é a da "Comunhão
dos Santos", que todos declaramos no Credo
dos Apóstolos, e fez dela o "tesouro da Igreja"
- exclusivamente administrado pela autoridade
competente. A ideia básica é a de que as virtudes e o mérito acumulados por Cristo, pela
Virgem Maria e por todos os Santos e Mártires,
constituem uma espécie de depósito espiritual a
que qualquer crente pode recorrer, para amortização da pena correspondente aos seus pecados - desde que cumpra as condições impostas
por quem detém as chaves do "cofre".

Umberto Eco
fala da Passagem
do Milénio
Trata-seaqui de lloptvduzir algumas das
llospostas de Humberto Eco a trê, jornalidas fmceses, num livro chamado
"Convemas sobre o fim dos tempo$"
que, além de Eco. juntou Stepkn Jay
õould. Jean Delumeau e Jean-Claude
Carr2re.

-

Pergunta
O que é que se passou no ano mil?
Eco Como disse o Stephen Jay
Gould, no séc. XIX começou-se a "bordar" sobre a última noite do primeiro
milénio, com multidões aterradas
chorando nas igrejas. Provou-se
depois que nAo havia nenhum documento que apoiasse esta hipótese.
Houve, realmente, panicos milenaristas, mas manifestaram-se antes ou
depois do fim do milénio, e não nessa
data precisa. Talvez tenha havido
manifestações de medo dispersas,
suscitadas por seitas dissidentes, mas
não há documentos porque a Igreja
( que,naquela altura, era a cultura oficial ) deliberou ocultá-los ou destruilos, para evitar um mal-estar colectivo.
A guardiã da ideologia e da memória,
quer dizer a Igreja, fez o possível para
que não se falasse disso.
No fim do segundo milénio,
os medos não existem realmente, mas
os media fazem o possível para que se
fale disso. Em consequência, os nossos descendentes poderão julgar que
toda a humanidade esteve a tremer de
medo na noite de 31 de Dez0 de 1999

-

...
A Igreja tinha como palavra
de ordem "quanto menos barulho melhor"; a dos jornalistas é, ao contrário,
"quanto mais barulho melhor" !!

-

Pergunta
Falemos do século
que está a acabar. Quais são as diferenças mais notáveis em relação aos
que os precederam?
Eco
Vou dar a impressão de
falar sempre contra a corrente. Não
penso que o nosso século tenha sido
mais sangrento do que outros, apesar

-

de grandes crimes como o Holocausto,
o apocalipse nuclear, a guerra bacteriológica. Matou-se mais gente nos
séculos passados, com mais desenvoltura, menos remorsos, mais banalidade. Se virem os números da população mundial em certas épocas, verão
que os pogroms anti-judeus , por
exemplo quando os Cruzados
entraram em Jerusalem, constituiram,
proporcionalmente, massacres mais
horrorosos que os do séc. XX.
O que nos revolta nos massacres
do nosso século é a sua organização
industrial, o facto de ainda haver gente
que pretende que não sabia de nada,
que não tiveram responsabilidade
directa, que só assinaram uns documentos. Para os massacres do passado era precisa uma crueldade mais
directa, meter as suas próprias mãos
nas tripas do inimigo, encher-se de
sangue. Shakespeare não precisou de
esperar pela nossa época para definir
a vida como "uma história contada por
um idiota, cheia de barulho e de fúria".
Não me consigo convencer que a
"Saint Barthélémy", contra os protestantes, foi menos cruel que um bombardeamento com napalm.
Diria, mesmo, que o nosso século
foi mais moral que muitos outros. Ter
sentido moral não equivale a dizer que
se evita o mal; sabe-se apenas que
determinado acto é mau e que seria
melhor não o praticar. Neste sentido, a
hipocrisia é uma constante da consreconhece-se e apreciência moral
cia-se o bem, mas continua-se a fazer
o mal. O nosso século reconheceu a
moral mas foi hipócrita. Entretanto, foi
neste século que se desenvolveram,
pela primeira vez, solidariedades a
escala planetária. Mesmo quando não
é praticada, é sentida como um dever.

-

Para Lembrar Abril
h: Publico de 98.11.30

António ,\dega Ferreira

"Numa curta mas notável entrevista
concedida a VISÁO , António Marques
Júnior, capitão de Abril e actual deputado socialista, diz três coisas exemplares sobre o 25 de Abril.
A primeira, que deveria passar por
evidência mas que infelizmente está
longe de o ser, é que o 25 de Abril não
é propriedade de ninguém. Q simples
facto de o dizer torna implícito que
existe, difusa ou nem tanto, a pretensão de alguns se apropriarem da data
histórica, prolongando no presente a
notoriedade que adquiriram, ao protagonizarem os acontecimentos que
devolveram a democracia aos portugueses, após um longo período de
esquecimento.
( ... ) Segunda coisa notável que o
deputado socialista diz: o que interessa na comemoração não é tanto
realçar o "pathos" do momento de ruptura, mas pensar, realçar, exibir as linhas, por vezes divergentes, quando
não contraditórias, com que se desenhou uma ruptura maior na sociedade
portuguesa: a passagem do Portugal
pré-moderno para a modernidade.
Terceira afirmação relevante: o
que importa é falar as gerações de
hoje na linguagem conquistada, ligando-a ao facto originário da sua produçáo. Por isso, Marques Júnior não
acha estranho que os jovens saibam
pouco ou nada sobre o período da
ditadura: ele próprio, quando entrou
para a Academia Militar, tinha uma
ideia difusa do que se passara na
Segunda Guerra Mundial, no entanto
terminada apenas 20 anos antes.
( ... ) O que Marques Junior diz é
uma afirmação de que não foi Abril que
prometeu mais do que cumpriu, mas
que, se incumprimento houve, é nos
homens e na sua vontade livremente
expressa que se devem buscar os
motivos.
( ... ) O que ele diz, enfim, é que
outras comemorações do 25 de Abril
falam a linguagem das novas geraçdes, ou dentro de poucos anos
ninguém saberá medir o que foi, para

que serviu, o que fez de nós o mais
importante movimento português do
séc. XX.
O que Marques Junior não diz, mas
que eu me permito extrapolar das suas
palavras, é o seguinte: qualquer que
seja a consttituição das comissões
encarregadas de comemorar o 25 de
Abril, é indispensável que nelas tenha
voz a geraçao que nasceu depois de
1974, mas que já entrou na vida social
e no mercado do trabalho.
Sem esse olhar, sem a frescura
dessa forma descomplexada de encarar o 25 de Abril, sem a criatividade
irreverente que e o que, afinal, constitui corolário da acção militar de há 25
anos, não haverá comunicação com o
presente, nem perspectiva de futuro.
(... )".

Ar Fresco na Europa
in: Nouvei Obscwptcur, & 98.11.26

Bernard Guetta
"Reparem: respira-se! Com aquela
cara redonda de cabelos ruivos, CohnBendit volta a cena francesa e respiramos melhor -mas porquê? Porque
incarna um regresso da Primavera de
68? Não, de todo. Isso já A sépia, ultrapassado, e C.-B., como toda a sua geração, mudou muito.
Hoje, ele 6 um absoluto contemporâneo. O euro vai ser a moeda da
Europa, a Europa vai existir de vez.
Francês e alemão, nascido em França
de pais alemães, aluno dos Liceus de
ambos os países, estudante em
Nanterre e arauto de Maio 68, protagonista essencial do triunfo dos
Verdes na Alemanha, membro do
Parlamento de Estrasburgo e actual
cabeça de lista dos Verdes franceses
nas eleições europeias. ( ... ) Para
alem de si mesmo, das suas ideias, da
sua história, incarna com esplendor o
nosso futuro de cidadãos da Europa. E
comunica essa alegria!
Seria muito, mas não é tudo. C.-B,
diz o que pensa, exprime verdadeiras
convicçdes. uma mudança! Outros
homens políticos talvez não mintam
acintosamente, mas sempre têm interesses contraditórios a conciliar, têm
que fazer a síntese entre diferentes
forças, das quais precisam para ganhar. (...)
Tem audácia! Com a sua liberdade,
C.-8. re-inventa a função tribunícia,
que não consiste em ganhar uma
maioria de vozes, mas em dar voz aos
que não tem porta-voz político. (... )
E bom-senso. O bomsenso é corrosivo. Por exemplo:à direita e a
esquerda encontram-se pessoas, para
já em minoria mas que começam a ser
numerosas, que pressentem que o
recuo demográfico da Europa a vai
obrigar mais cedo do que se pensa,
- para evitar o declínio, a favorecer a
imigraçio. É ainda uma afirmação
perigosa para um candidato. Mas nada
impede C.-B: de defender uma política
europeia de quotas de imigração, a

imigração em ordem,
enquanto
espera medidas de regularização mais
amplas.
Todas as épocas têm necessidade
de linhas avançadas. A geração
europeia a que ele pertence rompeu a
ordem estabelecida no após-guerra,
anticipando o levantamento da
oposição Ocidente-Leste. Foi a geração que descobriu os problemas do
ambiente, que fez a revoluçao dos costumes, que enterrou o conflito franco-alemão - que anunciou a modernidade em que vivemos.
E uma geraçao idealista e pragmática, utópica e tranquila, sem
desvios de comportamento mas falando verdade, radical no tom mas consensual e moderada nas soluçbes.
Como em 68, a ambiçao de C.-B. é
recriar, no lugar dos comunistas, uma
força de contestação que sacuda, rejuvenesça, reforce a esquerda do governo. É um europeu radicalmente moderado.

Discurso de Saramago
Eslocoho. 7 de Betembm de 98,

perante a Real .4cademia Sueca

I

O Homem mais sábio que conheci
em toda a minha vida não sabia ler
nem escrever. as quatro da madrugada, quando a promessa de um novo
dia ainda vinha em terras de França,
le-vantava-se da enxerga e saia para
o campo, levando ao pasto a meia
dúzia de porcas de cuja fertilidade se
alimentavam ele e a mulher. Viviam
desta escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos
que, depois do desmame, eram vendidos aos vizinhos da aldeia,
Azinhaga de seu nome, na província
do Ribatejo. Chamavam-se Jerónimo
Melrinho e Josefa Caixinha esses
avós, e eram analfabetos um e outro.
No Inverno, quando o frio da noite
apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro de casa, iam buscar as pocilgas os bácoros mais
débeis e levavam-nos para a sua
cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava
os animaizinhos do enregelamento e
salvava-os de uma morte certa. Ainda
que fossem gente de bom carácter,
não era por primores de alma compassiva que os dois velhos assim procediam: o que os preocupava, sem
sentimentalismos nem retbricas, era
proteger o seu ganha-pão, com a naturalidade de quem, para manter a
vida, nAo aprendeu a pensar mais do
que o indidpensável. ( ... ).
Pensava então que
a minha avó, embora fosse também
uma mu-lher muito. sábia, não
alcançava as alturas do meu av6,
esse que, deitado debaixo da figueira,
tendo ao lado o neto José, era capaz
de pôr o universo em movimento apenas com duas palavras. Foi s6 muitos
anos depois, quando o meu avô já se
tinha ido deste mundo e eu era um
homem feito, que vim a compreender
que a avó, afinal, tambem acreditava
em sonhos. Outra coisa nfio poderia
significar que, estando ela sentada,
uma noite, A porta da sua pobre casa
, onde então vivia sozinha, a olhar as
estrelas maiores e menores por cima

Lorcn

da sua cabeça, tivesse dito estas
palavras: "O mundo é tão bonito e eu
tenho tanta pena de morrer". Náo
disse medo de morrer, disse pena de
morrer, como se a vida de pesado e
contínuo trabalho que tinha sido a sua
estivesse, naquele momento quase
final, a receber a graça de uma suprema e derradeira despedida, a consolação da beleza revelada.

in: Vihi)fun&, Julho de 1998

Alexandra Lucas C'oelho

i

" Desceu por aqui há cem anos,
desceu entre as oliveiras no pino do
sol andaluz como um cometa prodigioso. Tomou o centro da terra porque
o céu não era nada, e devolveu aos
homens as raízes mais fundas, o
sangue donde nascem as coisas vivas.
Federico García Lorca tinha essa
poeira entre os dedos, puro dom de
músicas, palavras e cores que incendeiam os ares. Também tinha um
lacrau escondido no peito que doía
muito. Mas das dores de Frederico os
homens souberam pouco. Amaram-no
na sua breve passagem pelo mundo,
amaram os poemas, o teatro, as
canções, os desenhos, a voz arrebatadora, e amaram-no ainda mais quando
ele partiu, debaixo de uma oliveira,
numa noite sem lua. rasgando o
coração de Espanha. Os fascistas são
daltónicos: vêem vermelho no lugar
dos anjos."

as costas do Mar do
Norte há uma cidade
universitária
muito
antiga, pequena mas
activíssima, cheia de
estudantes e professores, e transbordante de marcos históricos.
Virada ao mar está a cabeça da catedral, do séc. XII. O
mar e altissonante; as ondas, as rochas e os pássaros
entram-nos pelos ouvidos e pelo nariz em registo continuo.
Porque não há barreiras entre os visitantes da catedral e
o ambiente marinho: o telhado e outras partes da catedral
ruíram, e o que chamei "cabeça" são duas torres ponte
agudas e, entre elas, uma ogiva aberta sobre o céu!
O essencial das paredes está lá , mas onde seria o chão
da catedral está um enorme campo verdíssimo, e todos os
arcos abrem para o espaço infinito.
Oh quanto, mas quanto fui arrebatada do chão naquele
lugar! É que corresponde de maneira sublime a uma predisposição muito própria para não se enfiar em espaços fechados quando queremos celebrar a Presença' que está
connosco, para onde quer que nos viremos. (Também estará
nos espaços fechados, concedo ...).
Um certo panteísmo, talvez, uma margem muito fluida
entre o que chamamos a Natureza e a Trancendência que a
criou.
Não é uma atitude despicienda. Conviver com a
Natureza, buscá-la, amá-la e respeitá-la é uma atitude a cultivar em todos os humanos - e os que a si se chamam de
"cultivados" costumam ser dos mais atrasados, melhor
diríamos "retrogradados", neste aspecto. Quando as
catástrofes chamadas "naturais" mas provocadas pela mão
dos homens nos apertam de todos os lados, na0 é mesmo
nada cedo para pensarmos nisto.
Prossigo com quatro testemunhos de aproximação a
Natureza, de origens bem diferentes :

De John O'Donohue, padre católico nosso contemporaneo, conhecido como filósofo e poeta:
" A paisagem é a primogénita da Criação. Aqui estava milhões de anos antes de nós, viu-nos chegar. Tem uma memória
antiquíssima e profunda. As primeiras camadas dessa memória
guardam o silencio primevo, antes do vento, das ondas, dos
passos dos animais. Vai secretamente integrando os sons que
nascem: a brisa, a onda, o pássaro, a chuva, as vozes todos os sons que ajudaram a aquecer a terra solitária".
De Henri Vincenot, escritor dos anos 30, conhecido como
um fenomenal caçador furtivo:
" O sol aquece suavemente os campos e enche o ar de
essências, e a alma da tua terra enche de vertigem a tua
própria alma. Hás-de sentar-te, com o espirito cheio de
recordações, projectos, emoçdes; hás-de querer ver tudo ao
mesmo tempo: bosques, prados, ribeiros, rochas e pedras
soltas, os grandes horizontes e a aldeia. Vais vibrar como os
grilos, que fazem parte da paisagem; até que, atraído pela
erva, te vais mesmo deitar. [... ] Respirarás até a embriagues
o bafo da terra. Deixa-te ir, para não perder nenhuma sensação. Há doçura no ar, vacila-se na margem do sonho.[ ...I
Saboreia essa alegria íntima, dada, como uma graça, aos
que a procuram".
De Darrell Hannah, investigador no Departamento de
Estudos Bíblicos da Universidade de Sheffield, de formação
Baptista, conhecido nos meios de procura ecuménica pela
aproximação que vem fazendo a Igreja Católica:
"A Fé cristã é profundamente incarnada. Raramente, ou
nunca, encontraremos o Senhor no vácuo. Ele vem até nós
através da Criação, através dos outros, sobretudo através
dum Outro que foi um indivíduo humano, que viveu num
tempo determinado e concreto, em lugares determinados e
concretos. ( ... ) Encontramo-Lo no pão e no vinho; na água
do Baptismo e Deus que vem ter connosco."
De Ludmila Oulitskaia, romancista russa contemporinea,
pouco conhecida por estas bandas ( ... mas isso são os custos
da periferia ...). No recente romance Medeia e os seus filhos,
depois de escrever :" A sua oraç8o quotidiana é aceitar cada
novo dia com os seus trabalhos e sacrifícios, com conversas
vás que nada têm a ver com ela - aturar até a noite com alegria, sem se irritar nem se escandalizar com ninguém ". Diz que
aguenta porque tem "o movimento harmonioso das montanhas,
o barulho ritmado do mar, o fluxo das nuvens, as correntes de
ar quente, amplas e evidentes - tudo o que engendra nela
uma serenidade absoluta, apesar das aflições e dos lutos".
Como é que vou acabar ? Pedindo-vos que impregnem
os vossos filhos do amoroso culto pela Terra e os seus dons:
umas vezes em silêncio respeitoso e meditativo; outras em
explosao de alegria e entusiasmo, numa express80 de
emoçdes exaltantes. Sempre, a Terra como nossa inevitável
e sensível companheira, caminho aberto para a Face de
Deus.
Maria Adelaide Pinto Correia

A
TRANsuBSTANCIAÇAO

enova-se um projecto, esculpem-se
novos gestos, abrem-se novos sulcos no
porvir, porque há vontades que ainda
podem comungar. "Visitastes a terra e a
regastes, enchendo-a de fertilidade. (. ..)
Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a
abundância. Vicejam as pastagens do
deserto e os outeiros vestem-se de festa. Os prados cobremse de rebanhos e os vales enchem-se de trigo. Tudo canta e
grita de alegria" (SI 64, 8).
As caras conhecidas tornaram-se mais conhecidas reconhecidas - , porque renovados estavam talvez os olhos.
Ecos refluíam do fundo de um tempo já desmaiado e, vindos
ao presente, hic et nunc, iam compondo com antigas notas
novas harmonias. "Vinde, ó cabeça da Casa de Israel...",
"Onde dois ou três estiverem reunidos..."
Estávamos cinco a volta da mesa, e papeis, tintas,
memórias partilhadas - 'Lembras-te...?'- , um quadro branco
que, em bustrofédon, ia recebendo em tinta, alinhavos, páginas, números, ideias, enfim, arabescos de que se tecia o
tempo do encontro, da memória, do desejo, encarnações de
espíritos, manchas de realidade.
De repente, um sobressalto: é isto! Um espanto
essencial vindo de nenhures, uma surpresa vinda do nada
irrompe, sem razão e sem porquê, e acrescenta um tom
maior a alegria, aos projectos, as pessoas reunidas. Tudo
continuou aparentemente na mesma: as mesmas caras, as
mesmas graças, os mesmos risos cúmplices, mas por aqui
passou alguma coisa que transfigurou, que transubstanciou
tudo. (("Deus de AbraBo, Deus de Isaac, Deus de Jacob".
N%odos filásofos e dos sábios. (...) Deus de Jesus Cristo. (...)

De repente, um sobressalto: é isto!
Um espanto essencial vindo de nenhures, uma
surpresa vinda do nada irrompe, sem razão
e sem porquê, e acrescenta um tom maior
d alegria, aos projectos, d i pessoas reunidas.

Alegria, alegria, alegria, lágrimas de alegria)) (Pascal,
Memorial de 23 de Novembro de 1654). "Gaudium de veritate
omnes volunt ...» (Confissóes, X, 33). Um contentamento por
haver pessoas, coisas, seres, realidade. "E ser possível
haver ser é maior do que todos os deuses".
Cada um trouxe o que pode e o que sabe. Mas cada um
traz sempre mais do que pode e do que sabe. E esse é o
gosto da vida, como um vinho novo, capitoso, que leveda as
relações. Nada acontece no universo que não se relacione
com todos e cada um dos outros seres: solidariedade
ontológica, dizem os filósofos. Vida eucarística, transubstanciação do mundo, vínculo substancial. A Relação não é um
acidente, um acaso, um engano, o sonho de um deus menor
embriagado.
«Se não se espera, não se encontrará o inesperado,
[porquanto] ele é inencontrável e inacessível.» (Heraclito de
Éfeso, apud Clemente, Stromata, 11, 17; frg. DK 18). Chegar
a compreender, a saborear realmente que não há diferença
entre mim e o outro.
Cinco a volta de uma mesa. Abandonaram-se já dossiers
antigos e abriram-se outros. A diferença agrada a Deus, ao
Deus-menino, sempre novo, terno e brincalhão. Que coisa
horrível a uniformidade, a conformidade, a rasoira que mede
e mente e vocifera e deita para fora o melhor grão, esse que
há-de cair na terra, e morrer e frutificar cem por um...
«O espírito sopra onde quer; ouves o seu ruído, mas não
sabes de onde vem, nem para onde vai» (Jo 3, 8). Novo
espanto, ou mistérios que nos tocam ao de leve e nos
escapam para paragens outras.
Jose Rosa
Lisboa, í 3 de Janeiro de 1999

urpreenderá que esta mulher
repartida por uma actividade
intensa e, quase sempre genial,
que esta menina dos bardes de
Bermershein que ingressou aos
oito anos num convento para
«ressuscitar com Cristo na glória
da imortalidade» e, depois, foi
tudo, abadessa, escritora, música, visionária, pintora, que esta mulher espiritual que influenciava coroados e pontífices e se tornou, mesmo com os votos
de clausura, viajante numa cristandade assombrada por tensbes, nos idos do décimo segundo século, era afinal alguém
de saúde frágil, de fisionomia insegura, atormentada por uma
excessiva sensibilidade às condiçdes climatéricas e aos
fenómenos naturais. Diz-se que isso terá despertado em
Hildegarda capacidades extraordinárias de percepção das
forças biológicas e psíquicas e das suas subterraneas correlaçdes. O que 6 certo é a natureza lhe ter revelado as suas
virtudes curativas e o espírito os seus mistérios sobrenaturais.
Todos estes dons em Hildegarda de Bingen (1098-1 179)
são alinhados por disposiçdes profundamente religiosas.
Que começam de modo muito infantil, mas ganham a maturidade necessária quando, completada a idade requerida,
recebe das mãos do prelado de Bamberg a consagração das
virgens. No retiro do quotidiano monacal, há-de realizar uma
experiencia espiritual profunda que a torna, quase naturalmente, mãe e guia nos silenciosos e austeros caminhos da
vida interior, mestre prezada pelos seus contemporaneos.
Uma carta da época testemunha: «ela tinha e transportava a
palavra de vida... Na sua caridade afectuosa, era como um
turíbulo de ouro votado à santidade: como um incenso luminoso ela elevava-se para a glória. Na misericórdia e nas boas
obras, oliveira espalhando um óleo para a chama do ardor
divino,.
Na biografia, Vita Sanctae Hildegardis, concluída
por Thierry de Echternach, diz-se que o <Espírito divino não
só a possuía, como a forçava a anunciar,.
assim que

vemos o insblito facto de uma mulher pregar em público e de
uma beneditina medieval franquear os rigorosos limites da
clausura, palmilhando países e mosteiros para bramir contra
heresias e recordar deveres.
Mas apesar de toda esta actividade pública, a chave
da sua espiritualidade reside nesse segredo de alma que a
tornava, como ela mesma explica, uma natureza visionária:
cNgo são os meus ouvidos corporais que escutam, nem por
reflexões do meu coração ou por uma confrontação dos
meus cinco sentidos entendo estas coisas, mas unicamente
em minha alma as encontro». Ninguém sabe em que momento preciso da sua existência Hildegarda de Bingen recortou,
no despojado, a sua primeira visão da luz, nem a vitória sobre
q i e temor ou silêncio tal implicou, nem se era solidão ou
companhia o sentimento disso que a ocupava, a devastava,
a retinha. Como devemos interpretar palavras suas como
«aos três anos vi uma luz..., aos oito fui oferecida a Deus...,
até aos quinze vi muitas coisas...»? Que infancia era essa
que a conduzia a jardins tão escondidos, a clareiras apenas
segredadas, onde o invisível assoma na sua dança de vento
e de desígnios, mesmo quando sb desenha um improvável,
abre0 funil de folhas?
Hildegarda estremece e receia perante esta missão
profética e guarda silencio até que tudo se decide a escrever
para dar conta ao assistente espiritual do mosteiro. Mesmo
assim, sem deixar de sentir «grandes dores,, dividida entre a
confiança «nesta obra de Deus» e o terror de ser vítima de
um demoníaco ardil. Em 1147, numa longa e comovida epístola, Hildegarda descreve a São Bernardo a sua angustia.
Bernardo responde-lhe de maneira confortante e torna-se
seu defensor no Sínodo de Tréves, onde os escritos da religiosa são submetidos a juízo e definitivamente aprovados.
Já nessa altura os eclesiásticos a tinham apelidado de
ctrombeta de Deus,. O encanto denso dessa música há oitocentos anos que resiste à erosão do mundo.

Jose Tolentino Mendonça
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