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Foi
a "Verdade, Condição e Destino no pensamento

português contemporâneo" a derradeira obra de
Marinho. Publicada já postumamente, um ano

após a sua morte, constitui-se ela, na nossa perspectiva,
como a expressão maior do seu pensamento. Não por-
que nela José Marinho tenha, finalmente, conseguido
resolver "todos os problemas". Não o conseguiu nesta

obra, tal como não tinha conseguido na "Teoria do Ser

e da Verdade", tal como, atrevemo-nos a dizê-10, não o

conseguiria jamais, por mais obras que viesse ainda a

escrever. Por uma simples mas ainda assim suficiente
razão: não há "receitas" universais, dado que o "espí-
rito" se realiza de forma irredutivelmente diferente em
cada universo espácio-temporal, em cada universo
histórico - cultural.

Nessa medida, o que restava a José Marinho pensar
era a forma como o "espírito" se tem realizado na cultu-

ra portuguesa. Eis, precisamente, o que fez nesta obra,

debruçando-se, em particular, sobre o pensamento por-
tuguês contemporâneo. Não vamos aqui reconstituir essa

visão marinhiana - fizemo-lo já na nossa Dissertação de

Doutoramento, intitulada "Fundamentos e Firmamentos
do Pensamento Português Contemporâneo: uma pers-
pectiva a partir da visão de José Marinho", aprovada, na
Universidade de Lisboa, em 2004. Gostaríamos apenas,

aqui e agora, de ressalvar o seguinte, em jeito de conclusão

deste nosso périplo: porque o "saber do espírito" é, em
última instância, o saber como o "espírito" efectivamente
se realiza, de forma diversa, em cada cultura, em cada

comunidade, em cada um de nós, o "saber do espírito"
é, ainda e sempre, um saber infindável, um saber sem

"cúpula".

Foi, de resto, também por saber isso que José Marinho
foi um filósofo "integral" mas não "integralista". Foi um
"filósofo integral" porque a sua visão da nossa cultura é

tanto do "espírito" quanto da "terra". Não foi, contudo, um
filósofo "integralista", porque, ao contrário de outros, nunca
considerou a nossa cultura superior a qualquer outra. Para

Marinho, tal como não há filosofias superiores, também
não há culturas superiores. O que há, são diferentes tradi-

ções culturais e filosóficas, que importa, tão-só, valorizar
nas suas irredutíveis diferenças. Por isso, por valorizar
a diferença, nunca Marinho procurou refutar qualquer
tradição filosófica - "as filosofias não se refutam, com-

preendem-se" -, por isso,

por valorizar a diferença,
procurou Marinho realçar,
tão-só, o mais profundo
sentido da nossa cultura. ¦
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