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Saudosismo
como movimento
Movimento cultural

cultural, ? de uso consentir na separa??o entre a cultura,
QUANDO
se pensa, fala ou escreve acerca de um movimento
movendo-se, e o suposto imoibilismo das ideias, conceitos e ima
gens que a orientam e definenti.

O movimento da cultura, sem seu primeiro motor, reduz-se

assim a urna desloca?ao no tempo ou no espa?o, de ?poca em

?poca, de pa?s em pa?s.
Este erro ?-o na ordern do pensamento filos?fico, por ser
inadmiiss?vel, em filosofia, suspender a interroga?ao antes da rea

lidade se revelar ou garantir. Sem ser interrogada, a cultura
desloca-.se mec?nicamente e oculta o movimento de que os con
ceitos e imagens participam.
Utilizando com frequ?ncia este crit?rio separativo ao pon
derarmos os movimentos que nos sao peculiares, tanto pela ori
ginalidade corno pela const?neia, sofremos dessa cegueira ? expli
ca?ao de n?s pr?prios, tao remota como a inef?veil luz que nos
ilumina.
A historia cultural do Saudosismo constitu? um longo exem

ple deste defluir da alma lusiada pela d?vida ou pela nega?ao,
as duas atitudes do espirito que s? no Espirito t?m significado,
pois no corpo s?o cons?quentes da carencia de vista.
Desde D. Duarte que se conhece a reflex?o sobre o tao arrei
gado sentimento da saudade, mas s? de s?culo em s?culo, ousa

o pensam'ento portugu?s deter-se com a confian?a suficiente para
tentar eonceptualiz?xlo.
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Todav?a, s? a Pascoaes foi consentido pensar a saudade p
fornua a ser poss?vel, hoje, considerar-se o Saudosismo com
movimento de car?cter filos?fico no quai a cultura (nele e
ele) se move. Este ?, a?li?s, o motivo de ordern imediata da
cupa??o evidente que nos vem dominando. O ou tro, de lon
enigm?tica elabora?ao, exprime-se na probabilidade de estar
a construir a ?poca em que o pensamento filos?fico finalmen
revela como tal, tomando tamb?m consci?ncia da sua comp
realidade atrav?s dos tempos.
Numa primeira fase desta preocupa??o reflexiva, o cami
seguido conduzia necess?riamente a um ontologismo positiv
origem mais cultural do que filos?fica. Procura va-se garan

assim, a raalidade do movimento Saudosista na caraeteri

?saudosa do portugu?s, considerando esta como a terra f?rtil o

beber?a o saudosismo a selva da sua originalidade.
Mas, sendo as saudades, na imagem de Leonardo, com

pombas, ? ?pombas de sonho que povoam o nosso ent

mento??bastar? procur?-las, mesmo que sub til m ente, para
levantaren! voo, perdendo-se daquele pombal, t?o firme n
ser como dispon?vel e vazio na sua realidade.
O caminho do ontologismo positivo reflectiu-se ?as ind
??es de ordern filol?gica, que se entregaram mais ? determi
substantiva do voc?bulo do que ? sua natureza verbal (ao m
mento conceptual e imag?tico que a saudade e sua evolu?ao r

sentam).
O livro de D. Carolina Mieha?llis, habitual ponto de par

tida de qualquer ensaio sobre o Saudosismo, sofre da estreiteza
de crit?rio, nao surpreendendo por isso que escape ? ilustre fil?
loga a distin?ao entre o sentimento portugu?s e a ansiedade meta
f?sica da cultura alema.

O Congresso Luso-Espanhol de 1950 foi o acontecimento

que marcou o abandono do ontologismo cultural, por parte dos
que, saudosistas ou nao, da saudade se ocuparam.
A comunica?ao do Professor Joaquina de Carvalho sublinhou
a transferencia da saudade como tema para a saudade como pro
blema ? primeiro passo na liberta?ao do ser est?tico que at? entao
fundamentava o movimento da cultura.
O m?todo de an?lise fenomenol?gica apareceu tamb?m, como
d?diva do Existencialismo, que j? h avia eclodido no nosso mei o
cultural. Independentemente do seu valor real, este m?todo fac?
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litoti o progresso da reflex?o sobre a saudade, por se adequar ?
natureza descontinua do pensamento portugu?s, revelando a uni
dade e rigor das suas manifesfca??es dispersas.

As reflexoes filos?ficas orientaram-se, assim, para a con
ceptualiza?ao dos estados saudosos, o que representa a aceita?ao
de um movimento mais original e profundo, compreendido na
diferen?a que os verbos ser e estar t?m na lingua portuguesa.

A continuidade destes estudos, pode-se dizer, nao se suspen
deu desde o Congresso Luso-Espanhol e foi corroborada pelo ine
g?vel desenvolvimento da cultura filos?fica no nosso pa?s. O Pa
dre Dias de Magalhaes, que retomou a problem?tica exposta no

Congresso e que depois significou, na sua conferencia? Da His
t?ria ? Metaf?sica da Saudade, a evolu?ao do Saudosismo tal quai
se estava a dar no nosso pensamento, as publica?oes do grupo
de pensadores da Galiza, entre os quais se conta o aprofunda
mento da an?lise existencial da saudade feita por Ramon Pineiro
e publicada na Revista Filos?fica, o ciclo de conferencias que
Pascoaes iniciou (pouco antes de morrer), a completa exposi?ao
feita pelo Padre Jo?o Ferreira, no Centro Nacional de Cultura,

o reflexo deste problema ?as origin?is contribui??es de Agostinho
da Silva representam, com tantos outros, o alargamento e apro
fundamento do problema da Saudade, que assim se transforma
em filosofema, do mesmo passo que o Saudosismo transita de mo
vimento cultural para verdadeiro movimento filos?fico.

Movimento filos?fico

Como anot?mos j?, parece caracterizar-se um movimento

filos?fico, sobretudo em contraste com um movimento cultural,
pela procura dum primeiro motor como garant?a daquele outro
movimento que no espa?o se determina, ou na exist?ncia aparente
das rela?oes humanas se satisfaz? ? necess?rio que demonstre, por
tanto, um progresso da opini?o para o conceito, da figura para
a imagem, do ser an?mico para o ser espiritual ou para a ideia.
O Saudosismo da segunda fase, come?ou na realidade a per
correr este caminho, de um modo geral iluminado pela ideia de
tempo, que tamb?m no existencialismo ? a ideia libertadora do
ontologismo positivo que ainda o prende.

Ora, perante a ideia de tempo, o pensamento portugu?s,
envolvendo neste termo a filosofia, a po?tica e a arte, enquanto
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reflexivas ou conscientes de algo que as torna id?nticas a si m
mas engrandecendo-as, procede de dois modos diversos: consi
a ideia como continente ou como conte?do, coloca-se dentro

tempo ou idantifica-se com o tempo, ? sebastianista ou c
cionista.
Estas duas atitudes diferentes e at? certo ponto opostas, jus
tificam a evolu??o do ser encoberto que se descobre para nova

mente se encobrir (singrar de golfinho que bem poderia ser

emblema da nossa ac??o espiritual).
Os momentos em que o pensamento portugu?s desde, diga
mos, D. Dinis, se identificou com o tempo, descobrindo-se, defi
nem portanto v?rios conceitos de um s? sistema ou teoria do pen
samento e nao varias teor?as do pensamento, fechadas e incapazes
de mais urna vez se encobrirem.
Raflectindo no Saudosismo dentro do tempo, iremos encon
trar esses momentos ou conceitos como modos de sair de dentro
do tempo, para o tempo em si.

? assim que os registarei, contr?riamente ? hist?ria e ?

cultura.
Primeiro modo: A saudade que, sem pr?priamente se con
ceptualizar, primeiro se manifesta em poesia, ? a das Cantigas de
Amigo, daquela lingualem proven?al, que j? pelo saudoso senti
mento (ou por sentimento semelhante) recebe o modo temporal
dos portugueses. ? urna saudade embrionaria, seminal, em que o
d?se jo prevalece sobre a lem/bran?a, embora esta, como imposi?ao
negativa, lhe de talvez a maior intensidade de prazer e dor.

Sem humanismo, a ansiedade po?tica medieval relaciona os
seres terrenais com os celestiais por um universal abstracto, que,
urnas vezes se faz v?nculo religioso, outras, se objectiva em amor

humano transcendentalizado ou sublimado-como a lealdade,

a honra, a protec??o ao mais fraco e a fidelidade ? mulher eleita.
A humanidade nao entra em tais sentimentos humanos, mas

apenas seu suced?neo, ideal e abstracto ? a saudade nao tem
correspondencia: ? urna solid?o.

Como solid?o que ?, deixa moldar-'se pela realidade espacial,
que a ideia de Natureza ainda nao integrou em qualquer dos cos
mos, f?sico, religioso ou humano. Os seres irrompem solit?rios
da terra como as plantas, quando muito, como as ?flores de verde
pino?, que, sem se determinarem na existencia, logo clamam por

Deus ? ?Ai Deus, e ? ??.
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Este primeiro momento da saudade ? tam?bl?m o seu primeiro

modo: dentro do tempo, repete-se pelo pensar ou pelo senti
O cancioneiro popular da saudade ? dominado por este modo d
a conceber. A interpret?ci? metafisico-teol?gica de Dias de M

galhaes tamb?m se radica neste conceito do estado saudoso, reflexo

sentimental da contingencia do ser humano.

Segundo modo: A primeira reflex?o sobre a saudade ap

rece apenas com D. Duarte. ? no Leal Conselheiro que encontr
mos urna defini?ao acompanhada e esclarecida por an?lise cara

ter?sticamente filos?fica. A novidade do conceito reside ?
seguintes conclusses: a saudade ? um sentimento (e n?o u

estado ps?quico inferior, como o nojo, o prazer, a dor ou o aborre

cimento); nao est? vinculada necess?riamente ao d?se jo; resul
da ausencia de seres que se am am ou de estados que se estim?m
a melhor saudade (tanto por raz?o de ordern religiosa, como p
sobre valoriza??o sentimental do presente) ? a que nos actualiz
pondo-nos de acordo com o tempo e dando-nos portanto prazer

Nao obstante a dram?tica ausencia que o cativeiro d

Infante D. Fernando espalhou pelo sentimento dos portuguese
da pr?-descoiberta, o modo da saudade que nesta ?poca nasce ?
ineg?velmente fruto de um humanismo esperanzoso.
A transcendencia religiosa, por se fazer verdadeiramente pe
via humana, exprime a sua plenitude e n?o a sua carencia, com
na saudade solid?o dos tempos medievos.
A saudade ausencia ? humana por implicar a plena e actual
rela?ao de amor entre dois seres humanos, rela??o que continua
a ser primeira mesmo quando o h?rnern se transcende a Deus
Nessa transcen??o, nada parece sacrificar-se ? pressa de ehega
Deus ?nada que realmente fa?a falta ao h?rnern ou aos seus se
timentos mais radic?is como o da saudade.

? tamb?m este segundo modo aquele que se aproxima d
P?tria, j? porque D. Duarte toma consci?ncia da singularida
da palavra saudade, j? porque a unlversaliza no humanismo

que se fundamenta. Quando na nossa cultura se corre o perigo
de tornar definitivamente equ?voco o problema da filosofia po
tuguesa, ? ?til lembrar que o possessivo aparente, que este pr
blema sugere, s? tem sentido no universal concreto assumido n
lingua ou na imagem pura, onde o pluralismo positivo dos sere
? verdadeiramente transcendido.

Terceiro modo: Consoante a P?tria Portuguesa se vai un
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versalizando, nao na ac??o hist?rica ? que ? s?mente ?l

express?o em lugar de primeiro movimento (como infeliz
somos inclinados a supor) ? mas na consci?ncia de si pr?pr
ausencia saudosa renasce cotnpanhia do h?rnern.
Da solit?ria saudade medieval ? ?reminiscencia for?osa?

D. Francico Manuel de Melo nos prop?e, vai a medida do
cimento de Portugal.

Se D. Duarte faz a primeira reflex?o sobre a saud

D. Francisco Manuel visiona a sua primeira teoria, ou ?the?r
na linguiagem sua e da ?poca.

Desta Epan?fora do Amor, obra not?vel do pensamen

arte humanos, surge, com efeito, urna teoria do Amor e d
dade, em termos que pouco de vem a o Banquete de Plat?o.
a unidade dos seres, apetecida pela generosa paix?o, reside n

dade e nao no amor.

Assim, a saudade aparece como o ?natural apetite da un
de todas as coisas am?veis e seme?lhantes; ou . . falta que d
sao dessas tais coisas procede?.

O amor e a ausencia sao causa normal da saudade, ma
origem necess?ria, como ? demonstrado. Al?m de que, tam
o amor e o desejo fenecem e a saudade persiste.

Tanto na an?lise fenomenol?gica da ?mimosa paix?o

alma? como na sua teoria espiritual, D. Francisco Manuel d
dispensa o amor para propor a saudade como principio que

vendole do Espirito, move a alma humana.
Chamar-lhe reminiscencia for?osa, parece acorrentar e

modo da saudade a um for?oso platonismo. Em outros mom
o pensamento portugu?s aparenta essa filia?ao, mas, depois,
por descobrir um la?o de realidade, um principio de vida,

pativeis com o platonismo. Esta reminiscencia ?*o de si pr?pri

um principio que no ?mago da saudade se ausculta e n?o n
t?neia das ideias. ? for?osa por virtude da sua for?a, prese
diversificada cria??o dos seres. E assim um criacionista ret
esta teoria da saudade, tres s?culos mais tarde, como se o e
pensamento dos portugueses fosse o elo da sua enigm?tica
s?o. Chamava-se Leonardo Coimbra.
Creio que a Epan?fora do Amor ? muito mais da Sauda
E porqu?? Pergunta que h? muito j? devia ter sido feita ?
cultura: Que significar? a deseoberta da liba da Madeira (o
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Amor) por dois estrangeiros ?- dois ingleses? E porque a sua

redescoberta pelos portugueses ? mensageiros da Saudade?
E porque morrerao na ilha as ilusoes dos amantes, como um
castigo de todos os desejos, enquanto a saudade nao fenece?
Quarto modo: A resposta a estas interrogates, como as que
os demais modos da saudade perpetuam, poder?o ouvir-se na cate
dral de mist?rio, que ? a obra de Pascoaes. O genial Poeta ofere
ceu os seus omlbros de Atlante para levantar a Teoria das teor?as
da saudade. Actualizou em obra o que era espirito fluido atrav?s

do pensamento e do tempo. Criou a Mitologia da Saudade (no
Maranos); interpretou poem?ticamente a sua Teolog?a (no Re
gresso ao Para?so); pensou por aforismos a Filosofia da Saudade

(no Verbo Escuro); descreveu a sua Hist?ria (nos Poetas Lisia
das); espalhou os seus ensinamentos na Pedagogia da Saudade
ou na Arte de ser Portugu?s; e derramou em toda a obra a Po?
tica da Saudade Lus?ada.
Sem d?vida que ? dif?cil interpretar esta teoria das teor?as
da saudade e err?neo julg?-la com antecipados ju?zos religiosos,
psicol?gicos ou cultur?is. Mas se nao se recorre ? universal ampli
tude da Teor?a, fica-se aqu?m do significado das pr?pr?as defi

nieres do Poeta. Para ele, por exemplo, a saudade ? filha do

d?se jo e da lembran?a; mas o desejo (como a lembran?a ) toma
conte?dos diversos nos v?rios graus de inicia?ao. No grau filos?
fico ser? o Espirito ou o que de Espirito h? na alma; no grau
m?tico ser? Orfeu (culturalmente visto, porque na realiza?ao ser?
Maranos); no grau religioso ser? o Verbo.
Se dos c?nones da Moral quis?ssemos surpreender o conceito
de pecado ? outro exemplo ? arriscar-nos-?amos a cometer o pe
cado de considerar her?tica a vis?o de Pascoaes, pois pecado na
sua cosmogonia ? o pr?prio acto criador.
A dificuldade em pensar, sentindo a poes?a ou a prosa de
Pascoaes, nao explica contudo o insucesso da sua mensagem entre
os conterr?neos, quando no estrangeiro criou adeptos que chegam
a extremos de fanatismo.
Poderia tamb?m supor-se, como eu mesmo supus, que o seu
Pante?smo, Platonismo ou Orfismo afastavam da tendencia natu
ral do nosso pensamento, seus arquetipos e arcanos, a obra do
Poeta. Mas creio que qualquer destas filia??es mito-religioso-filo
s?ficas sao s? aparentes. Sobre o erro da identifica?ao com o Pan
te?smo j? Dias de Magalh?es observou judiciosamente no ensaio
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a que atr?s aludL O Platonismo, se em alguns passes ou conce
parece evidente, neutros afasta-se e inverte-se at?: ?O Espir
ri-se das ideias do h?rnern ? nada ha entre ele e elas? (Ve
Escuro). A no??o de sentimento, ali?s na linha do pensam
portugu?s, impediria por si esta identifica??o. A filia??o orf
essa parece mais segura, at? porque Pascoaes relaciona o mito
a saudade, mas a compara?ao resulta por vezes cultural e grat
(i? superficie da consci?neia, no dizer de Leonardo). No li
em que Pascoaes cria a mitologia saudosa, o mito orfico a
cia-se pela presen?a de Apolo. Mas a divindade de Maranos ? v
daderamente feminina, ao contr?rio da religi?o orfica; a ?
? o elemento principal e reintegrador, enquanto o fogo ou a
definem a religi?o do Sol; o encontr? com a sup osta Euri
divinizada ? ascensional, n?o se realiza nos infernos; o pr?pr
Apolo se sujeita, humilde, embora divino, ? presen?a de Cris
No meu entender, Pascoaes ? sobretudo crist?o, se o pud?
mos dizer, excessivamente crist?o. Excessivamente crist?o qua
actualiza no tempo e no espa?o, o Cristianismo? trazendo Be
para o Mar?o e fazendo nascer de novo Cristo no Seio Imacu
da Virgem Maria. A Virgem ? mesmo a Virgem Santa Maria
que Rainha da Saudade, significando a vis?o do Cristianismo
luido do Calv?rio para o Para?so (Terrestre e Celeste). Maran
admite tres radic?is progressivamente ocultos: Mar?o (rad
cosmo-fisico), Mar + ?o (radical cosmo-mitico), Mar + ?a (rad
cosmo-religioso). Quanto a im im, Maranos ? um livro Marian
Basta que o interpretemos no universal da teoria da sauda

n?o nos escandalizemos que Bel?m esteja no Mar?o, pensa

que todos os Natals podemos armar o Pres?pio em nossas cas
O insucesso da obra de Pascoaes entre os seus compatriota
ou a incompreens?o dos portugueses ao quarto modo da sauda
justifica-se pela ac??o cultural de outros pensadores e corren
que combateram o saudosismo ou o superaram.

Os que o combateram (a que chamo realistas) exercer

urna influencia mais efectiva no meio social e no movimento
cultura, at? ao momento em que a filosofia se come?ou a rev
como tal. Desse momento em diante, os que superaram o sau

sismo abriram um novo caminho ? liberdade do pensamento dive

gente da saudade, raz?o porque a sua influencia, sendo me

efectiva, ?, contudo, mais perfectiva.
Antonio Sergio e Antonio Sardinha sao os dois pensadore
8
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respons?veis por essa barreira de realismo, um onde a cr?tica se
encontra corn a filosofia, outro onde a pol?tica se casa com a his
toria. A forma?ao filos?fica de A. Sergio permitiu4he aprofundar
mais do que A. Sardinha a oposi?ao ao sentimentalismo contido no
movimento da saudade, mas, quanto a mim, em ambos, a razao
por que combaten* ? a mesma: prevalendo, do real sobre a reali*
dade. Antonio Soares Amora, em l?cido estudo sobre cultura por

tuguesa na actualidade, entende que mesmo aqueles que, como
A. Sergio, reagiram contra os exageras sentimentais do naciona
lismo ainda o servem, pois lhe d?o sentido cr?tico e pr?tico. Do
meu ponto de vista, esta rela??o ? impossivel. Se Sergio represen
tasse o aprofundamento reflexivo-cr?tico do idealismo e sentimen
talismo rom?nticos, dar-nos-ia um pensamento renovador que n?o

prejudicaria a evolu?ao espiritual nem do Romantismo nem do
Saudosismo. Sergio, por?m, socr?tico no metodo, rouba ? ret?
rica ou ? impratic?vel ideologia, o que de fecundo tem o Roman
tismo, como depois o Saudosismo. O sentimento acaba por pagar
pelo sentimentalismo, a ideia pela ideologia, a raz?o ?animada?
pelo racionalismo. O preconceito da realidade imediata (ou do
real) que a razao confere tanto ao mundo exterior como ao Espi
rito (com as mesillas categor?as) sacrifica, assim, a um realismo
demasiado idealista, a pr?pria realidade de urna forma espont?
nea do pensamento portugu?s. Sergio combatendo Junqueiro e
o seu caprichismo rom?ntico, Pascoaes e o saudosismo sentimen
tal, ?hamou a si a tendencia que a opini?o dos portugueses tem
para ajuizar apressadamente da realidade das ideias e da mora
lidade das pessoas. Por isso foi totalmente efectiva a sua influen
cia na subjac?ncia do saudosismo.
Saudade como movimento

Entre os pensadores que contrariaram ou n?o seguiram o

caminho da ?saudade, deve citar-se Fidelino de Figueiredo, ensa?sta

que t?o alto elevou as nossas Letras e que escreveu afinal algu
mas das mais poderosas p?ginas de saudade no seu livro: Um
Coleccionador de Angustias (como Sardinha escreveu Na Corte

da Saudade).

Por?m os que verdadeiramente atalharam este caminho

foram aqueles que o superaram ? supera??o que o nao ? em sen
tido estritamente filos?fico, mas m?tko-religioso.
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Os primeiros (no tempo da cultura) for am os dissiden
Orfeu. Rami Leal revelou recentemente como essa supera
fez por via mitico-religiosa. Informou-nos astsim que o o
s? no grupo de Orfeu (curjo t?tulo n?o ? portanto incon
mente liter?rio) se abriu em toda a amplitude. Entre o
sismo e o orfismo: o infinito inating?vel da saudade. Na
cendentaliza??o ?rfica o inating?vel atinge-se pelo Infini

rito, at? ao Paraclatianismo que Raul Leal anuncia. Sup

m?tico-religiosa ? supera?ao portanto.

Se Fernando Pessoa foi colaborador da ?guia e ohs

na obra de Pascoaes um dos seus mais importantes versostos, Leonardo Coimbra foi, digamos, o seu g?nio contraAdmirador da obra de Pascoaes ao ponto de dizer de o Re
ao Para?so que ? a mais alta obra portuguesa, Leonardo s
lhe corrigiu os passos no mais oculto do seu pensar filos
E se, na cr?tica ? mesma obra, exprime todo o seu entusia
pref?cio da edi?ao espanhola, indica interrogativamente
filos?fico e marca portanto a distancia do seu pensamento
Leonardo v? que a saudade ? concupiscente de infinit
evoluqao sem termo, e avisa-se do equ?voco filos?fico de
ceito. E, ao fechar o ciclo do Regresso ao Para?so, no ?ma
tanto do pr?prio Saudosismo, avisa Pascoaes e a saudade,

Para?so se perder? de ?novo se a reintegra?ao nao se fizer em

na perfetta convivencia das almas, no puro amor da Con
divina. Avisa, interrogando, como fil?sofo que ?, e por i
supera o Saudosismo-pois em filosofia nada se supera.
Onde desponta a supera??o? Na incontida intui??o relig
O testemunbo religioso do seu extraordin?rio artigo sobr
dade determina-se por duas intui?oes fundament?is: a pr
que resolve a tal concupiscencia de infinito na inquieta??
tiniana, e esta, no movimento do Homo Viator. A escolha
tianismo d? logo conteudo ou realidade ao tempo da sauda
coaesiana, desfaz o equ?voco do Infinito saudosista, oferece
urna p?tria.
Resta saber de que P?tria se trata, porque o caminho dolo
roso do Cristianismo n?o ? linear, nem liberto das difieuldades de

escolha. Se at? aqu? a inten??o supera a obra de Pascoaes no

piano rubjectivo (pois me parece ser tamb?m a obra de Pascoaes
urna obra crist?), na escolha da P?tria ou no modo de l? chegar
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? que a intui??o de Leonardo pode constituir urna divergencia
superadora, porque objectiva.
O momento da divergencia ocul>ta-se no pudor com que Leo
nardo pensa e no brUbante desassombro com que Leonardo comu
nica o que pensa. Leonardo descreveu o ciclo crist?o a partir do
Eden, no quai a Saudade nasce. Percorre, com Pascoaes, a vis?o
da queda, do castigo e do perd?o que nele j? se cont?m. E resume
deste modo inultrapass?vel a vis?o do Cristianismo: ?Urna socie
dade perfeita, onde a rebeld?a pos a desordena dum castigo; mas
onde o rel?mpago da amea?a faz brotar a fonte do perd?o?. A sau
dade continua a esclarecer o h?rnern que sonha com o regresso ao

Para?so Perdido. Mas s?bitamente ?a luz dessa Saudade fez-se

rel?mpago de amor, uinindo a terra e o C?u, trazendo ? terra do

exilio a presen?a da P?tria Celestial?. E a Saudade? Ressurge

?mais ansiada e faminta nos gloriosos caminhos da Ascens?o?.

A resposta est? dada. A Saudade transforma-se em ansia

da P?tria Celestial; deixando de ser lembran?a da P?tria Terrenal?
? poderia perguntar agora Pascoaes. Consome-se no amor divino
da P?tria Celeste. E enquanto n?o se consome? ? voltar? ainda
Pascoaes. Este enquanto ressoa do hic et nunc ao nunc et semper,
da filosofia mais humana ? religi?o mais secreta, que ? a que nos
liga ao para l? do Juizo Final.
Os dois pensadores est?o separados porque t?m intui?oes reli

giosas diversas. Com Leonardo, catolieiza-se ou celestializa-se
aiquele pensamento que o Saudosismo levar? em Cristianismo mais
longo, mais terrenal, ou mais regressivo (conforme se entender).

Leonardo transforma em asee;nsional o pensamento quando
intu? religiosamente; Pascoaes, ao contrario, obedece a dois movi
mientos, urn ascensional (o m?tico dos Mar anos) outro descen
sional (que ? precisamente o religioso do Regresso ao Para?so).
Com Leonardo, e, por via desta intui??o, abre-se caminho

aos pensadores futuristas, entre os quais Pessoa, que j? vimos
incluido no grupo de Orfeu, mas que s? se valoriza filos?fica

mente depois de iniciado o ci?lo da filosofia, para o qual, o centro
ou principio ? sem d?vida o espirito de Leonardo.

Na senda do Messianismo de Bruno e depois na do Catoli
cismo futurista de Leonardo, vem Dias de Magalh?es, com a sua
tao agostiniana Saudade Divina, e Alvaro Ribeiro, autor do pro
blema da Filosofia Portuguesa. Este ?ltimo, restituindio Arist?
teles ao nosso pensamento filois?fico e renovando o valor onto
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^gnoseologico do silogismo, fundamenta l?gicamente o
mos da Alegr?a, a Dor e a Gra?a. O novo caudal do pen
portugu?s, que duvido alimente o rio Heraolitiano de
c?pulo de Leonardo (Santana Dionisio), tem o ritmo ter

n?o serve ao Saudosismo nem, creio bem, ao pensa
intemporalidade, de Jos? Marinho.

Superado ou n?o o Saudosismo, o filosofema da

est? em causa na ideia de Tempio. S? a saudade reflecti
dentro do tempo mas como tempo, dar? a actualidade
do Saudoisismo.

Saudade como tempo

O di?logo entre Leonardo e Pascoaes colocou a Saud
siderada em si mesma, na interroga??o apenas esbo?ada
significar o tempo como ?forma vazia dos acontecime
venham ench?-lo, linha recta ideal onde os acontecimen
do Mist?rio se incrusten! em poesia? (*)
Independentemente das conclusoes a que urna reflex
rada poder? conduzir, parece desde j? poss?vel corrigir
??o, no reparo de que o Infinito Pascoaesiano ? tamb?m
grado^ tem P?tria, emibora n?o sej a imediatamente an
a de Leonardo. ? urna P?tria que se lembra no h?rner
quando a presen?a de Deus nele se faz sentir, at? porqu

presen?a desde que o foi dessa P?tria, j? d?la nao p

esiquecida.
A saudade do quarto modo representa assim o quarto termo,
reintegrador do tempo humano, quarto termo para al?m dos tres

que definenti o pensamento de Leo?iardo. N?o ? que esta sau

dade n?o percorra esses tres termos e que Pascoaes n?o atribua
ao terceiro momento do Regresso um profundo valor religioso
(?terceira pessoa sempiterna?, que tem corno destino misterioso

sofrer perp?tuamente a dor alheia). Mas a Saudade, no movi
mento que a torna perfective!, s? se completa restituindo ao

h?rnern o sentimento da pr?pria gra?a que o elevou ao centro da

reden?ao.

A perfectibilidade do sentimento saudoso corresponde por
O Pref?cio ? edi?io espanhola do Regresso ao Para?so. Na ?guia,

ti.? 2, Agosto de 1922.
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tanto a urna perfectibilidade do tempo, isto ?, ? garant?a de que
o sentir s? se completa no existir, por mais elevada e infinita que

seja a saudade ou a sua ?rbita.
Os pontos de contacto entre o Existencialismo e o Saudo
sismo sao varios. A aludida reflex?o de Ramon Pineiro mostra

at? como os conceitos de um e de outro se podem pensar em con
tinuidade. Antonio Quadros pos em relevo essa rela??o, vendo-a
como um progresso, quer da ang?stia germ?nica para a saudade
portuguesa, quer da esperan?a Marceliana para a gnoseologia sen
timental da mesma saudade.

De todos esses contactos, p r?m, o que me parece mais
fecundo ? o que possibilit? esta caracter?stica de perfectibilidade

que a saudade em si, ou a saudade como tempo, encerra. Se o

que domina a ontologia existeneial ? a defini??o do ser do

tempo, creio que esta s? poder? reencontrar-se na ontologia
da saudade, que ? a do tempo sem ser ? ontologia negativa ou

transcendida que determina a elimina??o do tempo, precisamente
porque em verdade o completa. ?O existir cria a ilus?o do tempo.
O que passou o que h?-de vir eis a mat?ria, o corpo da saudade.

O eterno comp?e-se de coisas transitorias? ? diz Pascoaes. Mas
vulgarmente, ou mesmo culturalmente pensa-se que o Saudosismo
? o mais acabado dos passadismos.
Para a saudade-saudade, o passado vale tanto como o futuro,
pois um e outro nela se acordam ou se eliminam, o que ? o mesmo.

Fernando Pessoa, com aquela inteligencia que nem parece

ter sido dada por Deus, mas roubada sem Seu conhecimento, cita
de Pascoaes apenas estes dois versos, agora j? c?lebres: ?A foiba
que tombava / Era alma que sub?a? e acrescenta: ?A queda da
foiba ? materialmente a subida da alma?.
Esta interpreta??o da Natureza e da Alma, caracter?sticas
da Renascen?a Portuguesa, da eterna renascen?a portuguesa, equi
vale ao poder convergente da Saudade, que se op?e a qualquer
interferencia do tempo exterior ou heterog?neo. Eis a sua actua
lidade, siobretudo quando a ontologia aberta do Existencialismo
pode come?ar a fechar-se, a tornar-se positiva. Talvez o impulso
do saudosismo traga a 1960 a nova Teoria do ser e da Verdade
que precisamos.

AFONSO BOTELHO
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