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NOTA DE LEITURA
A "MATRIZ METAFÍSICA" DO PENSAMENTO DE ANTERO:
ELEMENTOS PARA UMA LEITURA DE FERNANDO CATROGA
Fernando Catroga, Antero de Quental: História, Socialismo, Política, Ed.
Notícias, Col. Artes e Ideias, Lisboa, 2002, 267 pp..
Com a publicação deste livro de um dos mais persistentes e lúcidos anterianos portugueses, os estudos sobre o pensamento do poeta e filósofo açoriano sofrem uma verdadeira
revolução intelectual, tanto no capítulo estritamente filosófico como nos que dizem respeito
à historiografia social e política propriamente dita. Habituados como estivemos , no passado,
a vitimar a nossa própria filosofia, em contraste com a europeia e ocidental de maneira
geral, seja porque ela, quando existe, seria ocasional e dispersa seja porque , no seu conjunto,
não seria verdadeiramente interessante e original , com o livro de Fernando Catroga, pelo
contrário, somos convidados a descobrir a dignidade própria da lógica filosófica interior
do pensamento do autor das Odes Modernas e das Tendências Gerais da Filosofia na
Segunda Metade do Século XIX, e a elevá-la ou promovê- la ao nível mais refinado do que,
na altura, se fazia fora de Portugal. Como se verá mais adiante, uma das ideias fundamentais
do autor ao longo do seu livro é que certos traços fundamentais do pensamento de Antero,
que são reputados entre nós, por vezes, como características debilitadoras do mesmo, são
constitucionais, filosoficamente falando, da época a que pertence no contexto mais geral
da evolução da filosofia na segunda metade do século XIX, a respeito da qual Catroga,
como historiador, revela um conhecimento ímpar e inusitado. Deste ponto de vista, um dos
desideratos principais do livro em apreço, do ponto de vista da história das ideias, é
compreender Antero, da filosofia à literatura, da política à poesia, no contexto mais amplo
do pensamento europeu do seu tempo, pondo em evidência, como o autor diz amiúde,
aquela matriz propriamente "metafísica" que dá inteligibilidade e coerência a esses
diferentes domínios. Excepcional como é, um tal objectivo não tem , de facto, um autêntico
termo de comparação na imensa bibliografia existente a respeito de Antero. E, cumpre dizêlo desde já, parece não haver qualquer dúvida que, do ponto de vista da historiografia
filosófica pelo menos, Catroga o alcançou plenamente e com todo o mérito.

1. Da história das ideias à filosofia: a originalidade da perspectiva metodológica de
Catroga
Valerá a pena, para o leitor menos avisado , determo-nos alguns momentos sobre a
questão de saber se, metodologicamente falando, existirá ou não uma "matriz metafísica"
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no pensamento de Antero, e em que medida, a existir, ela será mais ou menos relevante para
a compreensão das várias vertentes desse pensamento, nomeadamente das que dizem
respeito à história das ideias em geral e à historiografia social e política em particular.
Falando da existência de uma tal matriz, do que estamos a falar, desde logo, é de uma
ruptura clara com a metodologia tradicional de interpretação do pensamento de Antero, cuja
amplitude e significado podem ser avaliados se a compararmos com a que foi inaugurada
pelos trabalhos de Joaquim de Carvalho sobre Antero. O distinto I'roiessor de Coimbra,
recorde - se, nos seus Estudos sobre n Cultura Pnrnr,lueso do Souto XIX (Volume 1. Anlheriana, Universidade de C:uinrhra, 1955), pretendia reiornndar eomp1etame iie os estuou.
sobre o poeta e filósofo açoriano, na época, elegendo ) partida as questões ntctodolõgica.
de interpretação como absolutamente fundamentais: "o primeiro problema a esclarecer ene
relação a Antero, observava ele, é o problema do método,-ou por outras palavras, da atitude
mental com que devem ser objecto de investigação, de compreensão e, porventura, de
explicação , o seu ser, o seu sentir, o seu pensar, o seu agir e o seu nao-agir.—(1). 4) Do sei]
ponto de vista , em contraste com a aplicação de outros métodos, "quer sejam expressionais,
de matiz histórico-literário, quer vivenciais, de compenetração psicológica-, importava
antes, revolucionariamente , dar lugar a um "método genético" ou "histórico-evolutivo'", que
`jorra luz clara sobre as atitudes espirituais e as concepções doutrinais de Antero, situando-as
na temporalidade em que nasceram e na sucessão em que se oferecem."(p. 5) Com este
último método, acrescentava Carvalho, ao discriminar os períodos por que passaram a
"consciência e a meditação do Pensador", almejaríamos, por fim, alcançar "a filosofia total
de Antero" (pp. 5-6). Esta mostraria como a própria vida de Antero e a obra deste em geral
são expressão , por fim, do seu pensamento metafísico mais profundo, - não, necessariamente,
de algo formal e sistematicamente elaborado, mas de um pensamento existencialmente
incarnado e sofrido, que explica, em última análise, as suas próprias vicissitudes e
contingências no plano teorético. Nesta última tese fundamental reside, pois, a ruptura
metodológica essencial do Professor universitário de filosofia, de Coimbra, em relação à
historiografia anteriana do seu tempo, que esteve longe de dar completamente,-como prova,
pela positiva , o livro do nóvel Professor e autor também de Coimbra-, todos os seus frutos:
do que se tratava era de mostrar, com base no estudo da evolução da vida e da obra de
Antero, como a elevação à filosofia, por parte do historiador das ideias em geral, confere
a ambas a inteligibilidade e coerência próprias da sua óbvia excepcionalidade no panorama
cultural português da última metade do século XIX.

O método genético ou histórico-evolutivo de Joaquim de Carvalho permitiu-lhe fazer
o primeiro grande rastreio das principais influências filosóficas em Antero (se não
considerarmos o desconhecido Leonardo Coimbra), que continua a ser, como se sabe, uma
referência obrigatória para todos os estudiosos: Leibniz, Espinosa, Hegel, Schopenhauer,
Hartmann , Nolen, Michelet e Proudhon, aí são referidos praticamente pela primeira vez
numa perpectiva filosófica. Mas, na realidade, essa contribuição fundamental enferma dos
limites inevitáveis que caracterizam o próprio método genético ou histórico-evolutivo e que
acabam por contrariar, em última análise, o seu objectivo primeiro. A representação que esse
método nos proporciona , do ponto de vista da história das ideias, é a da vida de um Antero
que vai ao encontro passo a passo, mais ou menos episódica ou casuisticamente, deste ou
daquele tema da filosofia do seu tempo , que se exprime pela positiva ou pela negativa, com
maior ou menor impacto , na sua obra , de onde resulta que, por fim, é a própria idiossincrasia
da personalidade do poeta e filósofo açoriano, sempre discutível e mais ou menos passível
desta ou daquela leitura ideológica , que explica fundamentalmente o seu ideário filosófico,
não o inverso . Neste aspecto, o método genético ou histórico-evolutivo acaba por incorrer
nos mesmos defeitos ou limitações do "método literário" e, em especial, numa apologética
da psicologia do autor (Antero) e da associada ideologia. Em particular, o método genético
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condena à partida a necessidade de uma reconstrução do próprio contexto históricofilosófico mais lato onde se insere o pensamento de Antero e que não se confina de modo
algum, pondo de parte, por agora, o exemplo português , a esta ou aquela influência mais
ou menos isolada, cujo conhecimento da parte do autor/comentador seria , independentemente do seu significado, sempre mais ou menos fortuito ou ocasional . Que tal reconstrução histórico-racional é essencial e não estava ao alcance de uma historiografia genética
como a de Joaquim de Carvalho, mostra-o, por exemplo, o problema das relações de Antero
com o positivismo e hegelianismo do seu tempo, porque, em ambos os casos, há, por um
lado, uma crítica expressa da sua parte às origens filosóficas dessas correntes e, por outro,
uma aceitação mais ou menos encoberta de certas teses fundamentais das mesmas. Isso
explica porque é que o retrato filosófico de Antero que nos oferece Joaquim de Carvalho,
a exemplo do retrato que ele tem em mente quando critica o "método literário", continua
a ser essencialmente nacional e/ou português, e (para todos os efeitos ) "menor", no sentido
em que, dele, não existirá um verdadeiro termo de comparação na filosofia da última metade
do século XIX. Mas, essencialmente, a aplicação desse método não consegue finalmente
realizar o seu objectivo primeiro, que é mostrar como é que a própria filosofia confere
coerência e inteligibilidade às várias vertentes do pensamento de Antero ( no caso, não
apenas à poesia, como acontece geralmente com Joaquim de Carvalho, mas também às
próprias ideias sociais e políticas), ficando-se, nessa matéria, pelo plano da simples intuição
ou sugestão historiográficas. O que é que haverá de constitucionalmente comum entre o
socialismo de Antero e a filosofia das Tendências no contexto mais geral da história das
ideias da época? O que é que relacionará , filosoficamente falando, o budismo de Antero
ou o seu misticismo com um tal socialismo ? Ou, ainda, o que é que explicará consistentemente , desse mesmo ponto de vista, o suicídio do poeta e filósofo açoriano ? Para além
de tantas outras, estas são questões que, de facto, a historiografia genética do autor dos
Estudos deixa sem resposta, embora não possamos dizer que, pelo menos indirectamente,
as não tenha levantado. São elas precisamente que determinam a reconstrução históricoracional do pensamento de Antero feita por Catroga. O seu núcleo duro é a existência de
uma estreita conexão entre a vida e a obra do pensador, que compete à historiografia analisar
mas que não foi necessariamente objecto da consciência ou reflexão do mesmo, e a que o
nosso autor chama, significativamente, " matriz metafísica". É a um tal conjunto de questões
que ele procura responder com a profundidade possível, praticamente pela primeira vez no
âmbito dos estudos anterianos, ao longo de mais de duas centenas de páginas incisivas, em
que se alia, de forma notável, o rigor com a clareza de exposição e se manipulam, com
mestria, todas as fontes histórico-filosóficas disponíveis hoje em dia.

2. A "matriz metafísica" do pensamento de Antero e a reconstrução histórico -racional
de Catroga
Uma vez feitas estas considerações , que se nos afiguram ser absolutamente essenciais
para compreender a perspectiva do autor, importa apresentar, de modo muito geral, o desenvolvimento das ideias filosóficas ao longo do seu livro , pondo de parte as que dizem respeito
estritamente aos planos social e político, e mostrando qual é o . ponto de partida da sua
reconstrução histórico-racional do pensamento de Antero. Começa Catroga por pôr em
evidência, a propósito do Programa dos Trabalhos para a Geração Nova, os traços gerais
do contexto filosófico-político que, com o positivismo sobretudo , é o pano de fundo, por
contraste ou oposição, da emergência desse pensamento . Retoma, a este respeito, as suas
próprias investigações anteriores à publicação do livro, que foram efectuadas no âmbito da
historiografia social e política. Como mostra o autor, nesse contexto balizado pelo

Revista Filosófica de Coimbra - a." 21 (2002)

pp. 319-326

322

Revista Filosófica de Coimbra

positivismo também se inscreverá o fundo eminentemente religioso da educação e da
personalidade de Antero, a despeito, ou talvez por causa disso mesmo, da ocorréncia,
aquando da vinda para Coimbra do poeta, do vazio deixado pela "morte de Deus". É justamente um tal vazio que explica o impacto do hegelianismo, aurido de várias fontes, cm
Antero : se, por um lado , lhe repugnava o espírito sistémico, o conceptualismo e, especialmente , o paralogismo da filosofia de Hegcl, por outro, esta, em compensação e quando
corrigida pela mediação de Michelet, Proudhon e dos filósolos espiritualistas franceses,
acabou por constituir, no fundo, um substituto dessa morte de Deus. E neste ponto, cm que
exemplarmente se começa por assinalar o modo como a vida e a obra de Antero se
relacionam estreitamente entre si do ponto de vista da filosofia, explica o autor curvo e
justamente esse hegelianismo corrigido que, na perspectiva de um retorno ao dm:unisnw
de Leibniz , vai ser utilizado contra o cientismo naturalista e certas versões nrccanicistos do
mesmo , às quais a influência de Hegel, significativamente, não é completamente estranha.
Em particular, aceita Antero , mormente de Proudhon e dos espiritualistas, a ideia de urna
hierarquia de planos ou séries ontológicas do real, dos quais o homem e a própria sociedade
no seu conjunto são a expressão final ou derradeira do ponto de vista da filosofia, da ética
e da política. Trata-se de uma ideia absolutamente fundamental, em que se reencontram,
de vários pontos de vista, as várias correntes do pensamento filosófico da última metade
do século XIX, que informa a matriz metafísica das várias vertentes do pensamento de
Antero, mas da qual este, na altura da elaboração do Programa, não tinha ainda, como
mostra Catroga , a compreensão que se requeria.
Em sentido ontológico , a ideia de hierarquia pressupõe que o homem é a própria
natureza interiorizada, em-si e para -si, desde um estrato mecânico em que consistem as
determinações mais inferiores do real à plena espontaneidade pela qual se manifesta,
finalmente , a sua consciência reflexiva como ser livre em sociedade. A conexão com o
idealismo absoluto de Hegel e, particularmente, o de Schelling, é evidente, como sugerem,
aliás, as próprias Tendências. Mas, dada essa conexão e uma vez compreendida no seu
contexto histórico mais lato, uma tal ideia, como sugere Catroga em vários passos do seu
livro a respeito do impacto da mesma-no romantismo , por exemplo-, não tem apenas urna
significação filosófica; e não foi ela, por si só, que influenciou a filosofia de Antero. Por
outro lado , numa perspectiva epistemológica, que é historica ou filosoficamente independente da anterior e com a qual Coorte e o positivismo subsequente têm unia clara afinidade,
é suposto que a hierarquia de séries coincide com uma hierarquia das próprias ciências a
que se refere, estrato a estrato, cada uma delas, de tal modo que a filosofia, fechando as
séries e a hierarquia no seu conjunto deste ou daquele modo organizador, integrará
superadoramente os resultados respectivos. Por esta via, que era especialmente atractiva
numa época de desintegração progressiva do espírito sistemático em filosofia próprio do
idealismo absoluto alemão, era possível ainda salvaguardar, fora da ontologia, a autonomia
da investigação epistemológica das ciências , e conceber, contra o fecho hegeliano da história
em geral , a possibilidade essencial de um saber filosófico aberto. Agora, em termos
propriamente onto-epistemológicos , com os quais reencontramos abertamente, apesar de
tudo, aquelas teses fundamentais que são comuns a Hegel e a Schelling, o desenvolvimento
da hierarquia coincidirá com o da natureza e o da história em geral ele mesmo, seja, com
o desenvolvimento do próprio Espírito. Deste último ponto de vista, que em parte se cruza
com o anterior (isto é, o positivista propriamente dito), a concepção da hierarquia retoma
claramente a ilusão sintética, hegeliana , de um fim da história. Dele serão exemplo alguns
filósofos espiritualistas franceses (Vacherot, Tisserand e outros ), e, na sequência destes, o
próprio Antero , em parte pelo menos , com a sua ideia de uma "metafísica indutiva" (como
mostra Catroga no segundo capítulo do seu livro). Mas, ainda como ele sugere frequentemente, podemos encontrar as diferentes versões, a que aludimos, da ideia de unia
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hierarquia de séries nas Tendências , sem que Antero, de facto, tenha a necessária apercepção
filosófica das implicações de cada uma delas. O mesmo, como nos assinala , acontece
noutras vertentes do pensamento filosófico europeu da época. Uma historiografia genética,
como a de Joaquim de Carvalho , não podia obviamente chegar a discernir, em toda a sua
amplitude e significado, a referida ideia. Mas é ela que constitui , metodologicamente
falando, a base da reconstrução histórico-racional do pensamento de Antero feita pelo nosso
autor. Catroga explora tenazmente ao longo do livro, como dissemos antes, as suas múltiplas
conexões histórico-filosóficas, poético-literárias , éticas e socio-políticas.
No segundo capítulo do livro, essa investigação é feita do ponto de vista da relação entre
a ciência e a metafísica no pensamento de Antero . O autor mostra como a versão onto-epistemológica da ideia de hierarquia de séries tinha que conduzir necessariamente , mas não
sem algumas ambiguidades fundamentais, a uma desvalorização daquela problemática
gnosiológica do conhecimento que caracteriza a filosofia de Kant . Por um lado, põe em
evidência a complexidade da recepção da filosofia da história de Hegel e de Schelling que
decorre dessa versão e, em particular, explica como a aceitação por parte de Antero e dos
filósofos espiritualistas franceses, por exemplo , da mesma ilusão sintética final do idealismo
absoluto alemão está directamente na origem dos respectivos eclectismos . Por outro, faz
ver como Antero rejeita o intelectualismo do sistema hegeliano e, ao encontro da problemática propriamente epistemológica das ciências ( a que aludimos no parágrafo anterior a
propósito da versão positivista da ideia de uma hierarquia de séries ), concebe nas Tendências
a filosofia como uma metafísica indutiva que, com base nos resultados daquelas, procura
explicitar as ideias fundamentais que os equacionam. Este objectivo era particularmente
importante no que concerne à crítica do cientismo positivista e de certas aplicações
filosóficas , monistas, das teorias da evolução , como a de Haeckel . Mas também aqui, mais
uma vez, através do apelo para a história da filosofia e, em especial , do que nas Tendências,
por vezes, se designa como "materialismo idealista", se manifesta o incontornável eclectismo de Antero, na sequência do da época em geral , que passa pelo retorno à metafísica de
Leibniz e, em particular, à sua concepção monadológica do real.
No terceiro capítulo, mostra Catroga como Antero, mais uma vez a exemplo de outros
filósofos do seu tempo, compreende a ideia de evolução fundamentalmente nos limites da
sua própria concepção de uma hierarquia de séries. E deste ponto de vista que passa ao
estudo da influência de Hartmann no autor das Tendências, pondo em evidência o contexto
e as implicações filosóficas da mesma, em especial, um inevitável espinosismo que, como
Leonardo Coimbra foi o primeiro a assinalar, caracteriza a teoria anteriana da substância.
Mas a hierarquia de séries não possui apenas implicações metafísicas ; tem, para além disso,
implicações do ponto de vista teológico ou religioso , que são, de certo modo, ainda mais
fundamentais. A representação do homem que ela proporciona é a de um ser que é, por
excelência, a expressão final, derradeira, do desenvolvimento da natureza , da história e da
sociedade, com toda a sua nobreza e dignidade próprias do ponto de vista ontológico. Sendo
a consciência filosófica da hierarquia, no vértice ou cume desta , o em-si e para-si da
essência do próprio real, que se foi desvelando, passo a passo , em cada série ou degrau
ascendente, esse ser é também a essência da própria moralidade, isto é, a liberdade ela
mesma.Trata-se aqui de uma liberdade que o homem outorga a si mesmo não como
fundamento de qualquer obrigação formal, como em Kant, mas como actualização , sempre
mais ou menos ideal, do dinamismo implicado na passagem de série para série, ou, como
dirá Antero ao encontro dos filósofos espiritualistas franceses, da "espiritualização progressiva" do Universo no seu conjunto. É neste plano essencialmente filosófico, em
contraste com o que é suposto por vezes ao abrigo da historiografia tradicional , que, como
sugere Catroga, devemos compreender a religiosidade de Antero e o seu misticismo, bem
como a sua filosofia moral no seu conjunto, em especial, as ideias de bem, de justo e de
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santidade. O autor elucida atentamente, deste ponto de vista fundamental, a natureza e
significado do misticismo anteriano, pondo em evidência, pela primeira vez na historiografia
sobre Antero, certos pressupostos históricos do mesmo (sobretudo, a inllucncia do livro
intitulado Teologia Germânica).
No quarto capítulo, analisa Catroga a questão do sentido da morte e da vida para
Antero. Trata -se, mais uma vez, de uma questão que o nosso autor quer tornar inteligível
no terreno filosófico, desembaraçando-a das tentações especulativas a que uma perspectiva
histórico-biográfica, que é geralmente seguida na matéria, tem dado azo. Começa ele por
mostrar a influência do ideal proudhoniano de eutanásia, através da mediação de Seneca,
de Cícero e de certos ensinamentos budistas no pensamento de Antero. Mas lorani essencial
mente a experiência metafísica e existencial da "morte do outro" e a que consistiu, atiaves
da doença , na apercepção da sua própria finitude radical, que nortearam a rellcxáu do poeta
e filósofo açoriano. Ambas, e especialmente esta última, que levaram-no a colocar a ideia
de morte como base da vida moral e da cticidade do humano. Deste ponto de vista, não
poderiaAntero aceitar a desvalorização da morte feita pelas concepções iluministas, a qual
vai ao encontro, em parte pelo menos, das perspectivas sobre o assunto no quadro do
cientismo naturalista e positivista da última metade do século XIX. Em contraste, Catroga
sugere que podemos encontrar em Antero, a respeito da morte, a mesma ideia de alguns
filósofos contemporâneos (como Levinas) segundo a qual só a assumpção da mortalidade
institui o homem como ser real, histórico e ético. Antero chegou a uma tal ideia ao repensar
o problema do sentido da morte e da vida à luz da sua própria concepção monadológica
do real, para a qual os indivíduos são uma espécie de mónadas sujeitas à condicionalidade
espacio -temporal, que "depois de esgotarem o fim específico que é inerente à sua ris,
estacionam inexoravelmente, isto é, deixam de estar capacitadas para concretizar o seu
zelos." Por outras palavras, e como dirá Antero, a morte não é mais do que "a manifestação
física de uma necessidade metafísica." É neste contexto metafísico que devemos compreender a questão do optimismo versus pessimismo de Antero e, em particular, as interpretações que foram feitas dessa questão por António Sérgio e Joaquim de Carvalho.
Catroga põe em evidência as conexões histórico-filosóficas para as quais remete a noção
de "necessidade metafísica" da morte, e que são justamente as mesmas a que temos vindo
a aludir , mostra como Antero não podia aceitar um certo niilismo de Hartmann sobre a
matéria e faz ver como ele procurou uma filosofia da morte que não desaguasse no
pessimismo . Argumenta o nosso autor que essa necessidade metafísica é ainda unia
expressão da mesma necessidade de espiritualização que resulta da posição do homem no
vértice da realidade ou do Universo e que está na base do misticismo activo do poeta e
filósofo açoriano. Por isso, se há pessimismo a respeito da morte, em Antero, esse
pessimismo é "optimista" e implica, da sua parte, uma certa "ironia transcendental" da
existência: a morte, não menos do que a maldade existente no mundo, "é a realização
possível do mundo ideal e, por conseguinte, boa e plenamente aceitável na esfera da
realidade." Isto significa, para Catroga, que, embora a leitura genética ou histórico-evolutiva
de Joaquim de Carvalho a propósito da questão da morte enferme de algumas limitações
essenciais , nomeadamente por se centrar de forma excessiva no plano biográfico ou
existencial , teve o antigo Professor de Coimbra toda a razão quando afirmou que através
da morte "o indivíduo não é ser-em-si nem-para-si", o seu destino cumprindo-se "no ser
total pela cessação do que constitui precisamente a nota da singularidade." Catroga explora
esta intuição fundamental a respeito do ideal de santidade em Antero.

No capítulo quinto, debruça-se o autor sobre a filosofia da história de Antera,
mostrando como este distinguia , na sequência de Vico e de G. Ferrari e sob um fundo
hegeliano , entre uma "história ideal" e uma "história positiva". Joaquim de Carvalho já tinha
apontado para este tipo de conexões do conceito de "história ideal" em Antero, mas é um
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dos méritos do livro de Catroga, mais uma vez , recolocar no seu devido plano históricofilosófico o que se apresentava, antes dele, como mera sugestão historiográfica. De seguida,
mostra o nosso autor a relação entre esses dois conceitos de história com a teoria anteriana
dos três estados ( o naturalista , o transcendente e o imanente ), em que se retoma Vico e
Cocote na perspectiva de Hegel. É ainda uma tal perspectiva , fundamentalmente , que está
na base da posição de Antero perante o fenómeno do cristianismo e da história , de maneira
geral, como a expressão de um "evangelho eterno", isto é, como um livro que é a própria
manifestação do Espírito absoluto e eterno que na humanidade se concretiza e apreende
como saber de si. Neste contexto, analisa Catroga a interpretação que o poeta e filósofo
açoriano faz do lugar da Idade Média na história universal , pondo em relevo , por fim, os
traços principais da sua filosofia da história e da sua concepção da historiografia . Nestes
últimos planos, mostra que apesar de Antero ter aderido, por vezes sem a necessária
consciência filosófica, a um certo hegelianismo , podemos encontrar nos seus escritos uma
crítica aberta ao historicismo de Hegel. Uma tal ambiguidade , depois do que se disse
anteriormente, não é de surpreender.
No sexto capítulo, estuda-se a relação entre os conceitos de evolução e de revolução
em Antero. A ideia de raça constitui o ponto de partida do autor, que elucida a importância
da mesma à luz da projecção social e política ( em especial , no contexto português) dessa
filosofia da história de fundo hegeliano de que se ocupou no capítulo anterior. Nesta
perspectiva, mostra-se como a aceitação dessa ideia tem essencialmente uma raiz metafísica,
a exemplo do que acontece, de maneira geral, no seu pensamento, e explica-se o conceito
anteriano de decadência da nacionalidade . Na sequência das análises anteriormente feitas
sobre o fenómeno do cristianismo e a sua interpretação pelas filosofias da história de
embebência hegeliana, explica Catroga como o ideal revolucionário em Antero segue um
modelo cristológico, para o qual a revolução se identifica com a "revelação " derradeira do
próprio Cristo na história da humanidade , e, em última análise, com o conceito de evolução
ele mesmo, tal como este é configurado por aquela matriz metafísica que está na base da
interpretação das teorias da evolução por parte de Antero.
Na segunda parte do livro, mostra Catroga com mestria como essa mesma matriz está
na base do pensamento social e político de Antero no seu conjunto ; mas, embora as análises
do autor sejam da maior importância , não têm para nós aqui , do ponto de vista estritamente
filosófico e/ou histórico-filosófico, o mesmo relevo que um historiador lhes deve conferir.
Seja como for, alguns aspectos merecem ser referidos. No capítulo VII, a pretexto da
influência em Antero da concepção proudhoniana de uma "dialéctica serial", põe-se em
evidência como a ideia de hierarquia de séries se estende ao que o nosso autor chama
"monadologia social"; explica-se como essa concepção está na base do organicismo
sociológico do filósofo açoriano e estuda-se o enquadramento histórico, social e político
mais geral do mesmo; sugere-se a relação essencial entre a ética e a teoria anteriana da
sociedade; e mostra-se o impacto das teses do proudhonismo e do socialismo catedrático
nessa teoria. No oitavo, caracteriza-se a ideia de "colectividade" e de "força colectiva" em
Antero, remetendo-nos o autor, mais uma vez , para Proudhon; faz-se ver a dimensão
propriamente política do conceito de "monadologia social"; critica-se a "ilusão federalista"
de Antero; e analisa-se atentamente o apoio de Antero ao modelo corporativo de Oliveira
Martins. No capítulo nono, aborda-se o republicanismo de Antero e a relação do mesmo
com a ideia de socialismo no contexto social e político português da época, destrinçandose a sua raiz metafísica. E, finalmente, no último capítulo do livro estuda- se a relação entre
os ideários políticos e sociais de Oliveira Martins e de Antero, concluindo- se, mais uma vez,
com a importância que assumiram, para este, os imperativos de carácter metafísico na defesa
dos mesmos: "Aquela tendência para a acção [diz Catroga a respeito de Martins] não passou
despercebida a Antero, que via no amigo e historiador um dos poucos intelectuais
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portugueses capazes de conciliar a ética com o saber e com a pra.vis, virtude que ele, por
ser um contemplativo, não possuía. E esse empenhamento era tanto mais frustante quanto
estava convencido de que à sociedade portuguesa faltava vontade para se superar a si
mesma . Mas esta desconfiança tinha ainda uma raiz filosófica: a política não passaria de
um modo complementar de efectivação dos imperativos metafísicos. E, se estes eram de
carácter ético , compreende-se que, nele, a ética sobredeterminasse a estética, pois a lorota
suprema de existência estava na prática do bem em si mesmo. ( ...) Como um 'génio que
era um santo' (Eça), em que a filosofia se realizava como vida na vida elo próprio filósofo,
entende - se agora melhor o retrato moral que Martins lhe traçou: 'Este homem Iundamentalmente bom, se tivesse vivido no século VI ou no século XIII, seria um dus
companheiros de S. Bento ou de S. Francisco de Assis. Nu século XIX é uni excerwicu,
mas dessse feitio de excentricidade que é indispensável, porque a todos os tempos luram
indispensáveis os hereges , a que hoje se chama dissidentes.' Dai que, por temperuncnto e
por opção filosófica, ele tivesse sido um solitário, embora solidária e 1raneiseaname nte
aberto à comunhão com os outros e com o mundo."

NOTA FINAL
A historiografia de Catroga: todo um programa de investigações para o futuro
Do ponto de vista histórico-filosófico, o livro de Fernando Catroga, já o dissemos,
constitui uma excepção no panorama bibliográfico português, inaugurando uma etapa dos
estudos sobre Antero que só é verdadeiramente comparável à que o livro de Joaquim de
Carvalho, também Professor de Coimbra, inaugurou nos anos cinquenta. O mérito
fundamental da historiografia filosófica praticada pelo autor parece-nos consistir, de facto,
em reabilitar e dignificar o pensamento de Antero, tal como Carvalho o fez em contraste
com a metodologia literária do seu tempo, recolocando-o no contexto mais vasto da filosofia
na segunda metade do século XIX. Por isso, ela apresenta-se como um vasto programa de
investigações para os estudiosos em geral e os da filosofia em Portugal em particular. Onde
a historiografia tradicional, timidamente, via apenas intuições ou sugestões mais ou menos
assimiláveis a esse contexto, vê o nosso autor ideias e problemas fundamentais do mesmo,
que merecem toda a nossa atenção e devem ser investigados pacientemente e com o mesmo
entusiasmo com que investigamos as ideias e problemas dos chamados "filósofos maiores".
Onde essa historiografia instaura precipitadamente rupturas ou descontinuidades, como as
que caracterizariam a relação entre a filosofia, a poesia e o pensamento social e político
de Antero, logrou Catroga mostrar a existência de verdadeira continuidade e uma harmonia
possível, sem, contudo, mascarar a complexidade da trama dessa relação em toda a sua
autenticidade. Onde, pois, as interpretações conhecidas, de maneira geral, cindem a vida
da obra do poeta e filósofo açoriano, renunciando a integrá-las filosoficamente ou a lê-Ias
à luz da sua "matriz metafísica" primeira, consegue Catroga mostrar, de forma exemplar
no que ao futuro dos estudos anterianos concerne, a síntese iluminadora, que o próprio
Antero, amiúde, reclama para si.
A ler.
Henrique Ja/es Ribeiro
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