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A Bíblia, grande código da cultura

Olhemos para a Bíblia como grande código cultural. É
verdade que, para nós crentes, ela constitui antes de tudo
essa luz que ilumina os caminhos múltiplos da vida. Mas
para a cultura representa também um fundamental ponto
de referência, uma âncora. Um grande filósofo como
Pascal defendia, nos seus Pensamentos, que a Bíblia
serve não apenas para consolar e reparar cada instante da
existência, mas também para a desafiar e revolver. Ela é
fonte de paz e também de emoção. E emoção intensíssima, deve dizer-se. Nietzsche, que toda a vida se bateu
contra a herança judaico-cristã, acabou por reconhecer, e
são palavras suas, que aquilo que experimentamos lendo
um poeta grego como Píndaro ou um poeta italiano como
Petrarca e o que vivenciamos na leitura dos Salmos, é tão
diferente como uma terra estranha face à nossa própria
pátria. A Bíblia é para o homem do Ocidente a sua pátria:
ela ressoa pelos nossos ouvidos e entra pelos nossos
olhos mesmo se esquecida, mesmo quando a cultura
parece ter-se distanciado da sua dimensão sagrada.

Afirmar a qualidade estética da Bíblia
A Bíblia está composta, como sabeis, por setenta e três
livros muito diferentes entre si. Estes livros têm uma
qualidade literária distinta. Tanto nos deparamos com
essa obra-prima que é o livro de Job, como nos abeiramos
de um panfleto mínimo e modesto como é o livro do profeta
Abdias (poucas linhas, quase uma única página).
Encontramos o Cântico dos Cânticos, magistral composição de imagens e de poesia, além de insuperável hino ao
amor, mas temos também textos áridos como os livros
históricos de Esdras e Neemias, livros que relatam
acontecimentos de uma maneira que a nós leitores
parecerá um deserto. Um deserto de pedras, de nomes, de
dados e de datas.
A Bíblia, porém, confiou a sua beleza sobretudo a uma
dimensão: à dimensão da palavra. A palavra é fundamen-

2

tal e ao mesmo tempo paradoxal, porque é uma realidade
frágil. Morre uma vez pronunciada. Contudo ela é recurso
que diz o divino, exprime o eterno e o infinito. Sabemos
bem que ela pode mergulhar no íntimo e ser como espada
que fere. Há pessoas que se odeiam toda uma vida por
causa de uma única palavra errada dita uma vez.
Quando abrimos a Bíblia vemos que ela começa com uma
frase que, em hebraico, é quase musical. Quero-a citar
aqui: «Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita». Uma
palavra está na raiz da criação, na raiz do Ser, e revela o
mistério do agir criativo de Deus. A palavra é, assim,
assinalada como princípio da História. Lembremos a
experiência do Monte Sinai. Do Sinai o que desce? Desce
Moisés com dez palavras, que as duas tábuas contêm. No
livro do Deuteronómio, no capítulo IV, surge uma frase
particularmente forte e sugestiva que descreve a experiência de Deus feita por Israel. No Sinai diz-se: «O Senhor
falou-vos do meio do fogo; ouvistes o som das palavras,
mas não vistes figura alguma. Era uma voz apenas». Em
hebraico a palavra qol significa voz, som e também trovão.
Deus é um som. Uma palavra! E esta é todo um acontecimento que salva Israel, ao contrário das representações
idolátricas. Aos pés do Monte Sinai, o vitelo de ouro
representa uma imagem concreta do erro de Israel. A
Bíblia não cessa de recomendar: “Não sigamos os muitos
ídolos de ouro. Sigamos a palavra.” E o Novo Testamento
prossegue nesta linha. Uma das obras-primas absolutas
da literatura mundial, e não apenas da Teologia, é o
prólogo do Evangelho de João. Como começa o primeiro
capítulo? Num grego límpido começa: “No princípio era o
Logos / a Palavra”. No Fausto, de Goethe, a tradução deste
Logos, desta Palavra, é feita com quatro vocábulos
alemães. Goethe, pela boca de Fausto, tenta traduzir, por
diversos caminhos, a riqueza escondida no lexema Logos.
E propõe quatro hipóteses:
a) No princípio era das Wort (era a Palavra);
b) No princípio era die Kraft (era a Potência, a Palavra que
cria);
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c) No princípio era der Sinn (era o Sentido, o Significado);
d) No princípio era die Tat (era o Acto, a Acção).
Todos estes significados estão presentes no campo
semântico da Palavra que no hebraico bíblico é Dabar, e,
no grego, Logos. Não significa só a palavra, mas uma
palavra que tem força, que cria, que corta, revolve e julga à
maneira da espada. Jeremias diz: “É um martelo que
quebra a rocha, que separa as pedras, a palavra de Deus”.
E é igualmente uma Palavra que entra na História, pois é
verdade que o prólogo de João afirma: «Palavra se fez
carne!». É por isso que, segundo a Bíblia, perscrutar a
natureza e o mistério da Palavra não é de modo nenhum
uma actividade secundária. Deus escolheu-a como lugar
da sua epifania, da sua revelação, mesmo se ela nos
parece frágil e provisória.
A palavra bíblica é expressa num modo belo e estético. A
beleza dos símbolos bíblicos deu origem, por séculos e
séculos, a toda a história da arte. Contudo, o homem da
Bíblia não tinha uma prática artística, propriamente dita.
As imagens eram proibidas. Recusava-se legitimidade a
qualquer ícone de Deus. A imagem de Deus era a pessoa
humana, homem e mulher. O povo bíblico não tem arte,
mas cria arte na palavra. Tanto é assim que um pintor
como Marc Chagall escreveu: «Por muitos séculos os
pintores molharam os seus pincéis naquele alfabeto
colorido que eram as páginas da Bíblia». Todas as imagens, as cores, as cenas principais e secundárias do texto
bíblico tornaram-se, ao longo da história da arte, uma
espécie de alfabeto. O próprio Jesus quando fala, como é
sabido, usa sempre imagens, parábolas, sinais. Nos
Evangelhos temos pelo menos trinta e cinco parábolas que
se tornam setenta e duas se contarmos com as comparações um pouco mais desenvolvidas. Jesus falou por
metáforas em modo belo, com uma largueza fascinante. E
na beleza do texto permanece ainda a sua musicalidade
originária.
Dizia um Padre da Igreja, Máximo Confessor: “Se tu não
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conheces as palavras do texto, como podes conhecer a
Palavra?” É necessário portanto estudar as palavras da
Bíblia, compreendê-las, aprofundá-las, não fazer como
aqueles que imaginam que os símbolos, as narrativas, as
metáforas são expressões a cancelar e a substituir
imediatamente por uma linguagem formal filosófico-teológica. A Bíblia convida-nos a dizer Deus numa teologia
narrativa, que preserva os modos simbólicos, que não
esquece o horizonte estético. E convida-nos também a
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rezar, como os Salmos o atestam, em modo poético, e não
com orações triviais, cinzentas, insignificantes.

Os três modelos de apropriação da Bíblia
A Bíblia é o grande código da cultura do Ocidente. Grande
código quer dizer a estrela polar. A Escritura funciona
como um repertório ou estaleiro de imagens preparadas
para usar. Essa apropriação ocorreu nas formas mais
diversas. Podemos, por isso, dizer que, na história da
cultura ocidental a Bíblia cumpre o papel de alma, não só a
nível artístico mas também no plano filosófico e moral.
Mesmo quem não acredita e parece prescindir da moral
bíblica não pode negar que no interior dele e da sociedade
onde vive, as dez palavras do Decálogo, por exemplo,
continuam a estar vivas. O Decálogo é uma referência
moral e ética, mesmo para quem não crê, mesmo para
quem o recusa e viola. Pensemos nesses belíssimos dez
filmes dedicados ao Decálogo por um cineasta polaco
agnóstico, Krzysztof Kieslowski. Ele transcreveu de forma
estética os dez mandamentos.
Queria dar aqui três exemplos, ou falar de três modelos de
apropriação da Bíblia. O primeiro modelo é aquele que eu
chamo de actualização. A Bíblia é distante e remota: é um
texto antigo. A arte, tal como a liturgia ou a pregação,
transporta a Bíblia para o presente, para o quotidiano. À
sua maneira como que a reescreve com a ortografia de
hoje. Escolho como exemplo o capítulo XXII do livro do
Génesis, quando Abraão escuta aquela palavra aparentemente contraditória da parte de Deus para imolar Isaac.
Deus parece desautorizar-se a si próprio, ir contra si
mesmo, porque ordena a Abraão o impensável. Ora bem:
quem havia dado a Abraão o seu filho? O próprio Deus!
Isaac era o filho da promessa, e contudo ele deveria ser
sacrificado. Abraão sobe ao monte, ascende com terror
sob aquele céu mudo. Deus está ausente, cala-se depois
da enigmática ordem. Um extraordinário filósofo do século
XIX, Soren Kierkegaard, e tantos outros grandes artistas
tomaram este tema para meditação. Rembrandt, por
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exemplo, representa Abraão a fechar os olhos ao filho
enquanto mantém a faca na outra mão, de maneira a
ocultar o instrumento da morte. Kierkgaard escreveu
sobre este motivo numa obra muito bela, intitulada Temor
e Tremor. E aqui procura explicar o significado daquela
página bíblica. Situa-a como uma parábola do crer, o
drama de todo o crente. No fundo, a qualquer crente a fé
exige um último passo, que ocorre na solidão absoluta,
sem mais nenhuma prova. É o momento do puro risco. Mas
Kierkegaard diz: naquele momento em que Deus nos
empurra para o último passo, Deus ama-nos. Tal como
uma mãe deve afastar do seu corpo o filho, ajudá-lo a
alimentar-se sozinho e não apenas do leite materno, assim
Deus parece afastar o homem de Si para que este se torne
uma criatura livre, capaz de caminhar pelo mundo. Deus
quer que O amemos livremente. Não porque daí tiramos
vantagens ou provas.

O segundo modelo é, talvez, ainda mais estranho: o da
deformação. Tantas vezes na história da cultura aconteceram deformações da Bíblia. É um processo constante. Dou
um exemplo. Na tradição cultural do Ocidente, Job é o
exemplo da paciência. Ora, se lermos o livro, excepto os
primeiros dois capítulos, ele é sobretudo um grito por
Deus. Tanto é assim, que um americano contemporâneo
intitulou o seu comentário a Job como Job the Impatient.
Um outro comentador francês classificou-o como l'homme
revolté. Porque Job levanta-se contra Deus. A certo
momento, por exemplo, ele diz-lhe: “Tu, ó Deus, és como
um tigre que se prepara, que coloca os olhos em mim para
devorar-me. Tu és como um guerreiro triunfante que
esmaga o crânio das suas vítimas. Como um arqueiro que
aponta directo ao coração”. No Oriente os imperadores
não caçavam apenas os animais selvagens, mas também
os escravos, os prisioneiros, tentando acertar-lhes com as
flechas. Sendo assim, Deus é representado como um
arqueiro sádico. Estas são páginas blasfemas, poder-se-á
dizer. Mas ajudam-nos a ver que nos momentos de dor, em
horas desesperadas, quando um homem grita por Deus
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ou contra Deus, e a nós crentes soa como blasfémia,
talvez devamos ser cautelosos a julgar, porque existe um
livro da Bíblia que diz: Deus está silencioso perante a
nossa dor.

O silêncio, porém, é também revelação de Deus. A
deformação do livro de Job não é só inofensiva, como a de
fazê-lo herói da paciência. Há uma obra de um dos pais da
psicanálise, Carl Jung, chamada Resposta a Job. Esta
resposta é curiosa porque toma o seu partido, distanciando-se muito do sentido do texto original. O livro de Job é
uma obra sobre o crer, sobre a fé verdadeira. A verdadeira
fé persiste no momento da prova, não é apenas uma
consequência das experiências de felicidade. E contudo, o
que diz Jung? Jung diz: “Deus cria o bem e o mal. E decide
ele o que é o bem e o que é o mal. Essa é uma decisão da
sua omnipotência, não da nossa liberdade. E por isso
tantas vezes não somos capazes de entender o bem e o
mal. Quando isso acontece os homens rebelam-se contra
Deus.” E acrescenta: “Há apenas uma pessoa - Job - que
tem a coragem de levantar-se e dizer a Deus: 'Tu, ó Deus,
és injusto porque me castigas a mim, inocente'”. Isto é a
crítica moral a Deus. Job é um rebelde contra a norma
divina. Contudo, escreve Jung, o livro de Job reserva-nos
uma incalculável surpresa: “Deus enche-se de curiosidade e quer compreender as razões de Job. É então que
entra no mundo Jesus Cristo, e Jesus Cristo está ao nível
de Job porque é homem. Contudo sabe também as
razões de Deus. Ao lado de Job está assim Jesus Cristo,
que compreende quer as razões de Deus, quer as razões
do homem. E é por isso que Deus deve explicar ao homem
as razões do bem e do mal.” Há quem pense que esta
obra de Jung seja uma parábola para descrever o significado da psicanálise: explicar as razões obscuras daquilo que é o bem e daquilo que é o mal. Mas este é o
significado de Job? Certamente não. Job tem um outro
significado. Contudo vemos que deformando, degenerando a mensagem original, ainda assim se mostra que a
Bíblia contém em si uma poderosa força hermenêutica,
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mesmo quando é levada para outras direcções.

A terceira e última imagem é a do modelo que eu chamo de
transfiguração. Existem casos em que nós, exegetas,
recorremos a muitas explicações para fazer compreender
uma única frase bíblica. Muitas explicações para descrever a beleza e a fragrância de uma breve mensagem.
Acrescentamos notas e notas ao texto bíblico. E contudo
há artistas que o conseguem fazer de forma bastante mais
concisa e fulgurante. Deixo dois exemplos. O primeiro é o
de um pintor que me é muito caro, Caravaggio. Em Roma,
na Igreja de San Luigi dei Francesi, há uma capela que
representa as cenas fundamentais da vida do Evangelista
Mateus. Uma das pinturas conta a sua vocação. Ora, a
vocação de Mateus ocupa no Evangelho duas linhas, não
mais, mas altera completamente a vida a este cobrador de
impostos. A cena é descrita por Caravaggio deste modo:
Jesus entra por uma porta e é iluminado lateralmente pela
iluminação que provém da janela, uma luz lateral, impressiva, atravessada de emoção. E Cristo não diz uma palavra.
Faz um gesto. Por outro lado, no escuro de um quarto que
percebemos ser o lugar de cobrança das taxas, está
Mateus e os seus empregados contando o dinheiro.
Mateus olha espantado para Jesus que entra e que desenha para ele apenas um gesto: um dedo na sua direcção. Mateus não consegue desviar o olhar daquele dedo e
do braço estendido de Jesus. Porquê? Porque é a citação
do dedo e do braço do Criador de Miguel Ângelo na Capela
Sistina. Adão adormecido é chamado ao Ser e à vida pelo
dedo de Deus. O indicador de Deus. O que pretende dizer
Caravaggio? O indicador de Cristo recria, redime a vida
deste homem que estava apenas ligado às coisas, ao
dinheiro, aos ídolos. Mateus não diz uma única palavra, faz
apenas um gesto, que significa: “Serei eu? Serei eu o destinatário deste indicador? Desta mão? Desta obra criadora?” E todo o seu rosto se ilumina. A vocação é descrita
como ruptura com um passado, mas sobretudo como dom
da Graça. A pintura explica melhor que muitos tratados a
Teologia da Graça e da liberdade humana.
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E o outro exemplo a que quero aludir é um exemplo musical
em torno a um salmo brevíssimo, modesto, que literariamente nem é uma obra-prima. É o salmo mais breve, o 117
em hebraico, com dezassete palavras apenas. É como um
Glória ao Pai colocado no fim dos outros salmos. Existem
nesta composição duas palavras que são fundamentais. O
salmo é um salmo de louvor, Louvai o Senhor, e o motivo
apresentado é “Veritas et Misericordia". Em hebraico são
termos que indicam o laço entre duas pessoas que se
amam, aliadas entre si. O sentimento é alguma coisa de
intraduzível, de inefável. Como explicar isto? Precisaríamos sem dúvida de muitas palavras. Porém, se escutássemos agora as “Vésperas Solenes de um Confessor”, de
Mozart, K339, voltaríamos a encontrar este salmo. E
escutaríamos a música extraordinária que começa assim:
“Israel e o seu Deus estão ligados por um amor de aliança,
verdade e misericórdia.” Começa com o soprano, que num
solo canta o louvor, o laudate. E sobe, sobe, sobe até ao
cimo. A um nível altíssimo para a voz do soprano. A voz
deve atingir Deus. Depois, o soprano, quando chega ao
verso que diz “Veritas et Misericórdia” cai, desce até nós. E
começa o coro. Porque naquele momento é todo o povo,
somos todos nós quem deve professar a fé na aliança de
Deus. Deus não está na distância, como primeiro pensava
o soprano subindo até ao céu. Ele é amor e fidelidade, e
então, todos juntos cantam docemente estas últimas
palavras. Mozart, sem saber nada de hebraico, explicou
que o louvor sobe até Deus, mas Deus está aqui connosco,
com o seu amor, e nós falamos-Lhe docemente, todos
juntos.

Terminava estas reflexões com as palavras de uma poetisa
de extracção hebraica, Nelly Sachs, a qual dizia, numa sua
balada dedicada aos profetas, homens de palavra: “Se os
profetas chegassem/ através da porta da noite à nossa
obscuridade/ e procurassem um ouvido como pátria,/ um
ouvido que escute,/ serias capaz de escutar?”. Esta é a
grande pergunta. Devemos ter o ouvido livre, puro, o
ouvido do coração, para escutar esta palavra que é, sim,
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sagrada, mas é também uma palavra bela, admiravelmente fascinante.

D. Gianfranco Ravasi
Presidente do Conselho Pontifício da Cultura
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 19.06.2008
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Palavra de D. Manuel Clemente no Acto de
Entrega do Prémio de Cultura «Árvore da
Vida - Padre Manuel Antunes» a Maria Helena
da Rocha Pereira

A quarta atribuição do Prémio Padre Manuel Antunes, da
Conferência Episcopal Portuguesa, contempla este ano,
com toda a justiça e oportunidade, a pessoa e a obra da
Professora Doutora Maria Helena da Rocha Pereira.
A justiça é devida a quem dedicou e dedica um trabalho de
tantos e tão preenchidos anos ao estudo e ensino da
Cultura Clássica, com grande excelência internacionalmente reconhecida.
“Clássica” se chamou também por ser didacticamente
transmitida, tal era a consciência que tínhamos do que lhe
devíamos, da literatura à arte, da vida particular à política.
E “clássica” era ainda, por nos dar um ponto de partida
humanista, suficientemente sólido e global para se tornar
numa autêntica “casa comum”.
Basta ler os textos do Novo Testamento, para ver como o
Cristianismo nascente contou com tal cultura, vivendo
nela, mesmo quando a ultrapassava1. Aliás, caído o
Império Romano, foi nas instituições eclesiais que o
legado clássico encontrou abrigo e transmissão.
Particularmente com os europeus, esta cultura chegou ao
mundo inteiro e o actual quadro básico de direitos e
deveres em que nos entendemos como “humanidade” é
muito subsidiário desse primeiríssimo húmus.
Tratando-se de cultura, tem desta o vigor e o perigo. O vigor
advém-lhe de ter sido tão propagada e assumida que
ainda hoje se subentende, como memória, gosto e
comportamento, verdadeiro “caldo cultural” que, à
partida, nem se discutiria, tão omnipresente se revela. O
perigo advém-lhe disso mesmo: é tão básica e geral, a
herança clássica, que corre o risco de não ser advertida,
nem sistematicamente transmitida. Isto pode significar
tragicamente esquecida.
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Neste preciso ponto tocamos a oportunidade da presente
atribuição do Prémio Padre Manuel Antunes. Verificamos
na sociedade portuguesa um maior investimento no
ensino tecnológico, compreensível na actual conjuntura
social e económica. Em termos de mentalidade, isto vai a
par com a força da ciência, no sentido que ela foi
ganhando na Europa moderna.

Tudo muito certo, tudo insuficiente. De facto, nas mais
diversas áreas da sociedade e do trabalho, a modernização e os resultados práticos, vistos apenas do ponto de
vista científico e técnico, correm o grande risco de
perderem a prevalência humanista. Facilmente, a pessoa
humana - cada homem e cada mulher em concreto - pode
diluir-se na generalidade dos factores de produção e
rendimento.
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P. Luís Archer e Fernando Echevarria, a quem foram atribuídos os Prémios de 2006
e 2005, assistiram ao Acto de Entrega e receberam a escultura «Árvore da Vida»

Perigo mais do que evidente, pois é gritante hoje em dia.
Ora, se o legado clássico tanta coisa nos traz, é exactamente na imensa profundidade de cada ser humano que
ele mais se traduz. E é também aqui que a cultura clássica
mais se alia com o “Ecce homo!” que Jesus de Nazaré
inteiramente realiza e oferece. Aqui também colhe, hoje
como sempre, a advertência evangélica: “De que vale ao
homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua
alma?”.
E é por tais razões, de valor e circunstância, que a
Conferência Episcopal Portuguesa, através do seu
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, atribui um
prémio que transporta o nome doutro grande cultor dos
estudos clássicos à Professora Maria Helena da Rocha
Pereira, eminente figura deste decisivo campo, cujo
trabalho não há-de ser tido por derradeiro, mas sim como
elo e garantia de futuro no saber essencial.

1

Já a própria religião grega ultrapassara outras, mas não a de Israel.
Retenha-se este trecho da Autora: “A primeira e mais evidente
característica destas divindades [dos Poemas Homéricos] é serem
luminosas e antropomórficas, o que, pondo de parte a religião hebraica,
que é um caso único e sem paralelo, representa uma superioridade
incontestável sobre as demais da Antiguidade. Em vez de potências
ocultas e terríveis, temos formas claras, que se comportam e reagem
como seres humanos superlativados” (PEREIRA, Maria Helena da Rocha
- Estudos de História da Cultura Clássica. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2ª edição, 1967, vol. 1, p. 85).

D. Manuel Clemente
Bispo do Porto. Presidente da Comissão Episcopal da Cultura,
Bens Culturais e Comunicações Sociais
Fátima, 20.06.2008
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Palavra de Maria Helena da Rocha Pereira no
Acto de Entrega do Prémio «Árvore da Vida» Padre Manuel Antunes»

Estou naturalmente muito grata ao Secretariado da
Pastoral da Cultura da Igreja Católica por ter tido a
generosidade de me escolher para a atribuição do Prémio
Padre Manuel Antunes para este ano. Mas mais grata
ainda por duas outras razões, que passo a enumerar.

A primeira deriva da escolha da área a contemplar, uma
área que está nos alicerces da Cultura Europeia e de todas
aquelas que, tributárias desta em muitos continentes sem esquecer a longínqua Austrália e Nova Zelândia -, dela
derivam. Podem muitos dos nossos contemporâneos
esforçar-se por esbater ou mesmo ignorar esta relação,
mas a verdade é que tentar fazê-lo é renegar a História. É
desconhecer a necessidade de aprender com aquela
forma do saber que há mais de vinte séculos Cícero
chamou “testemunha dos tempos, luz da verdade, vida da
memória, mestra da vida” e sobre a qual escreveu uma
outra frase que ainda hoje precisa de ser meditada, sejam
quais forem os caminhos para onde a sociologia actual
pretenda desviar-nos: “Ignorar o que se passou antes de
uma pessoa ter nascido é ser sempre criança”. E é
também renunciar aos benefícios que traz consigo o
estudo do Grego e do Latim, essas línguas cuja estrutura é
tão propícia ao desenvolvimento do raciocínio e de cujo
vocabulário brota quase toda a linguagem científica e
técnica de que nos servimos - quer vinda directamente da
Antiguidade, quer assente em neologismos a partir
daquele constituídos.

A outra razão que me desvanece é o prestígio que ao
prémio advém do nome do seu patrono. Uma circunstância fortuita investiu-nos, a ele e a mim, na regência de
uma mesma cadeira cujo ensino se inaugurava então em
Portugal - a de História da Cultura Clássica, criada pela
inovadora reforma de 1957, no seu conjunto, a melhor de
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quantas até hoje vigoraram nas nossas Faculdades de
Letras. Coube a ele assegurá-la durante anos sucessivos,
em Lisboa, e a mim, em Coimbra. Apesar disso, tanto
quanto me lembro, nunca nos encontramos pessoalmente, salvo uma única vez, num júri de doutoramento.
Mas eu lia os seus livros e artigos na revista Brotéria e
noutras publicações, e por aí pude apreciar e, cada vez
mais, admirar as suas múltiplas qualidades, que o contacto ocasional com antigos alunos seus - e eles eram aos
milhares, visto que a cadeira era obrigatória para todos os
cursos de Letras, excepto Geografia - sucessivamente
confirmava.

Os livros e artigos são numerosos, e está felizmente em
curso a sua reedição na totalidade, graças à Fundação
Calouste Gulbenkian. Tão variegado era o espectro dos
interesses do P. Manuel Antunes que houve necessidade
de os repartir em volumes por nada menos de cinco áreas,
desde a Theoria e Paideia à Estética e Crítica Literárias.
Recordemos que a formação escolar do autor era constituída por um sólido conhecimento das Línguas Clássicas,
que a cada passo ele mostra dominar na perfeição. Mas o
seu conhecimento não se restringia àquela conhecida e
asfixiante máxima: “Conjuga e declina e saberás a língua
latina”. Ele alargava-se ao domínio da Literatura, da
História, da Filosofia. E mais: a sua prática dos principais
idiomas estrangeiros permitia-lhe o acesso a tudo o que de
melhor se ia publicando. Mas tal não se limitava apenas ao
âmbito das suas aulas e trabalhos na respectiva área. Com
o mesmo conhecimento de causa, ele era capaz de
analisar obras da Literatura Inglesa ou o efeito das teorias
políticas ao longo dos tempos, sem esquecer, antes
voltando a elas frequentemente, em perspectivas
diversas, as de Hobbes, Rousseau, Marx e Engels, entre
muitas outras. Mas, para além da informação e da
amplitude da sua formação filosófica, há que elogiar a
objectividade e a serenidade dos seus juízos de valor. Até
uma questão que diríamos menor, como a tão debatida
existência ou não de uma filosofia portuguesa, em que
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tanta tinta se tem gasto, ele foi capaz de situar e analisar,
elogiando diversas figuras, para terminar por reduzir a
discussão às suas verdadeiras dimensões: “se é nacional,
não é filosofia; se é filosofia, não é nacional”.
Profundidade de pensamento, amplitude de informação,
clareza da escrita, sensibilidade ao fenómeno literário são
algumas das qualidades que ressaltam dos seus muito
variados escritos. Mas sente-se também que ele é um
homem da polis, cuja organização analisa com lucidez e
coragem, mas sempre com a serena objectividade que o
caracteriza.
Um dos seus últimos livros, “Repensar Portugal”, é uma
reflexão sobre o País, em que convergem todas as
qualidades que distinguiam o autor. Editado em 1979 e
reeditado em 2005, é uma obra modelar, sempre actual,
em que a informação e a isenção se conjugam, mais uma
vez, de forma paradigmática.
É por todos estes motivos, sumariamente enumerados,
que me sinto particularmente sensibilizada pela concessão deste Prémio.
Nome maior da Cultura em Portugal, no Padre Manuel
Antunes confluem o grande conhecedor das Letras
Clássicas, o modelo do professor que não foi nunca «homo
unius libri», o detentor de qualidades morais e intelectuais
que nos legou uma herança difícil de ultrapassar.

Maria Helena da Rocha Pereira
Fátima, 20.06.2008
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O ardente texto de Maria Gabriela Llansol
No mês de Março morreu Maria Gabriela Llansol. Era a
mais silenciosa e espiritual escritora portuguesa. Deixa
uma marca originalíssima na nossa literatura. Há quem
diga que ela será para o Século XXI o que Fernando Pessoa
foi para o Século XX.

_________________ de um lado, está o enigma e, de
outro, está a prece
é então que este pede a Teresa que seja esse coração
decidido
que fale com o seu amado
lhe fale na música
lhe fale na felicidade de nascer da alegria
lhe fale no lápis
lhe fale nos traços
lhe diga que é bom que nada se perca
lhe diga que é vital
e a oração emerge do mais íntimo do pó
eu
glorifiquei-vos sobre a terra
realizei a obra que me pediste que fizesse
dei a conhecer o teu nome aos que me deste a
conhecer,
eram teus, e foste tu que mos deste,
e agora sabem que tudo o que lhes dei vem de ti
porque eu comuniquei-lhes as palavras que me tinhas
comunicado
e eles receberam-nas e acreditam que é de ti que eu
venho
neste momento
é deles
que te falo e por eles é a minha prece
a matéria não é vã
a matéria é luminosa
diz-lhe que o denso é passagem
diz-lhe que estão destinados à alegria
preserva-os do mal
é tudo quanto, finalmente, te peço
in Ardente Texto Joshua, Relógio d'Água, 1998
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«Maria Gabriela Llansol é dos escritores mais originais da
literatura portuguesa. Não só da literatura contemporânea
mas provavelmente de sempre.
[Penso que] será o próximo grande mito literário
português. A escrita dela é fulgurante. Não há nada que se
possa comparar. [...] É uma espécie de fenómeno misterioso. Alguém vindo de uma outra espécie de planeta.
Quem a encontra é difícil não ficar fascinado por essa
escrita.»

Eduardo Lourenço (Setembro de 2008)

«A língua do texto llansoliano faz uso de uma energia
tensiva que procura dar a ver a coisa não através da
representação, mas pela sua presentificação. Exercita-se
no texto pela escolha de uma escrita da imagem e não da
metáfora. A metáfora "possui" a coisa; a imagem "dá a ver"
a coisa. À verosimilhança, tão cara ao romance dito realista e à narratividade, Maria Gabriela Llansol contrapõe o
"fulgor", focos de luz que se vão acendendo no texto,
"lugares vibrantes" que orientam quem lê - "O meu texto
não avança por desenvolvimentos temáticos, nem por enredo, mas segue o fio que liga as diferentes cenas-fulgor". A singularidade do texto llansoliano reside numa
simplicidade lexical associada, pelas diferentes mutações
frásicas, a um efeito de estranheza. Também não encontramos personagens, com vida e morte previsível, mas
figuras, hóspedes e peregrinos do texto…»
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Etelvina Santos

V Encontro Nacional de Referentes
da Pastoral da Cultura

Pela quinta vez, numa dinâmica nacional, os Referentes
da Pastoral da Cultura vão reunir-se em Fátima, desta feita
a 31 de Janeiro de 2009.

É uma ocasião privilegiada de encontro entre pessoas e
instituições que dão corpo a esta realidade múltipla,
apaixonante e extensa que é cruzar o horizonte do
Evangelho com as contemporâneas trajectórias humanas,
auscultando tanto as razões da Razão como as misteriosas razões do Coração.

A agenda desta reunião, que ocorre na Casa de Nossa
Senhora do Carmo, é a seguinte:

10h15 Acolhimento

10h30 Oração

10h45 “A Pastoral da Cultura em Portugal”
Partilha de projectos e actividades por parte dos
Referentes

12h45 Almoço

14h30 “Portugal, de Novo”
Tópicos de acção do Secretariado Nacional da
Pastoral da Cultura

15h30 “Costurar o Presente com as linhas do Futuro”
D. Manuel Clemente, Bispo do Porto, Presidente
da Comissão Episcopal da Cultura, Bens
Culturais e Comunicações Sociais

As inscrições, gratuitas, podem ser enviadas até ao dia 15
de Janeiro para o seguinte endereço electrónico:
snpcultura@inbox.com.
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