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1É
difícil testemunhar sobre a

figura do padre Manuel An-
tunes. À medida que o tempo

passa, uma parte da experiência
que foi ter sido sua aluna mer-
gulha na penumbra, e uma outra
sobrevive, tomando assento cada
vez com mais intensidade entre as
realidades imprescindíveis. Não
é, pois, sob o efeito de qualquer
romantização que evoco o seu
nome e a sua figura extraordi-
nária, que me foi dada a conhe-
cer de perto como alguém que
proporcionava aos estudantes da
Faculdade de Letras, nos anos 60,
uma experiência intelectual inau-
gural e única. Foi nas suas aulas

que a definição de determinados
conceitos permitiram que várias
gerações partissem para a vida
munidas de instrumentos de aná-
lise para interpretarem o mundo
herdado, e encontrassem no seu
rasto o vigor necessário para
construírem aquele outro mundo
que haveria de vir. Ensinava ele

que sermos neste mundo implica
va inevitavelmente sermos para
o mundo, em sua continuidade
e sua oposição. Penso no padre
Manuel Antunes e revejo-o, em
síntese, como um erudito da
transformação, um pensador
solene, eminentemente livre.

2 Sendo um padre jesuíta, um
religioso, e logo em alguma
dobra da sua vida um homem

atado ao dogma, ministrando
aulas sobre História da Cultura
Clássica, num tempo de ditadu-
ra, e numa sociedade fechada,
porque o associo ao sentimento
de liberdade? De alegria incon-
tida? De emancipação e destreza
de alma? Difícil de explicar. Mas
ele, que nos ensinou a distinguir o
noús do logos, e que entre ambos
definiu o papel da imagem como
a sua ponte sensível, compreen-
deria que associe essa noção de

liberdade à impressão que me
causou a sua primeira aula.

Entre as imagens que o tempo
não apaga, antes realça, guardo a
sua descida, pelo Anfiteatro 1 da

Faculdade de Letras, em direção
ao estrado. Era um homem fran-
zino, vestido de preto, apressado,
sapatos maiores do que o pé, a

pasta tão grande que lhe batia na
bainha da roupa comprida, o ar
frágil de quem desprezou o corpo
em função de uma outra valência.
Naquele final de Outubro, aquele
grande espaço encontrava-se
repleto de alunos. Alguém disse,
demorou dez anos a estudar a
Odisseia. Alguém disse, ele gosta
do Teilhard de Chardin. Alguém
acrescentou, chamam-lhe o "Ovo
Cósmico". Entretanto, ele tinha
subido ao estrado, e a sua pasta,
os seus sapatos, o seu modesto
fato preto desapareceram para em
seu lugar ficar só a sua voz. Seria
sempre a sua voz que haveria de
ficar.

Lembro-me de nos termos
debruçado para cadernos onde
tentávamos tomar apontamentos.
Revezávamo-nos, era impossível
seguir o seu raciocínio e tomar

apontamentos. Era bom, apenas,
ficar a ouvi-10. Depois eu com-
preenderia, ainda que na altura
não dispusesse das palavras cer-
tas, que o religioso que tínhamos
na nossa frente se ocupava de
um discurso radicalmente laico,
mas que ao respeitar a tentativa
de discernir as raízes dos vários
pensamentos, o fazia com tanto
respeito e empenho, que o seu

processo de exposição se tor-
nava litúrgico. Num contexto,
que à distância não sei precisar,
explicava ele que o Ser deveria
ser definido como um espaço de
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deveria ser definido
como um espaço de
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exercício da Überdade
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contestar



transcendência que só se atingiria
graças ao exercício da liberdade.
E definia o conceito de liberdade
como a possibilidade existencial
de tudo contestar.

3 De certa forma, o padre
Manuel Antunes, que regia
as aulas teóricas de História

da Cultura Clássica, cujo cen-
tro galvanizador parecia ser a

comparação entre o génio grego
e o génio romano, não se limitava
a definir conceitos relacionados
com os tempos históricos a que
se reportava a matéria. Visitava
essas culturas com os olhares
interpretativos modernos, e na

peugada dessas perspetivas, as

suas aulas sobre Cultura Clássica
transformavam-se em aulas de
cultura contemporânea. Histó-
ria, símbolo, alegoria, mística,
religião, raça, génio, tradição,
cultura, arquétipo, libido, sujeito,
cosmos, eram apresentados como
conceitos abertos a múltiplas
interpretações e olhares, o que
permitia leques de opção plurais.

Mas a noção de mito talvez te-
nha sido a palavra que surgia com
mais recorrência no seu discurso.
A geminação de mythós com logos,
e a noção da sua permanência
conjunta como elemento consti-
tutivo da humanidade, elemento
que torna visível o espaço do

invisível, levava-o a recorrer per-
manentemente a esse conceito.
Mito é toda a narrativa que tende
para a transcendência, dizia. Mito
é uma história extraordinária
que conta o divino, dizia outras
vezes. Citava os poetas gregos,
em grego, os latinos em latim.
Os alemães em alemão. Sabia
demais, nós sabíamos de menos.
Mas acho que entre professor e

alunos, entendíamo-nos. Nunca
assisti a desinteligências por esse
tremendo desnível. Havia naquele
professor um tal entusiasmo pelo
conhecimento que se estabelecia
entre todos uma aliança tácita,
fundada no respeito pelo saber.

Ainda em relação a esse mesmo
conceito, lembro-me que falava de
Aristóteles como o positivista que
reconhecia o mito como uma fonte
de maravilha, de espanto e admira-

ção, matéria prima por excelência
do inquiridor do saber, já que a
Filosofia teria a sua origem no mo-
vimento do espanto e da admiração.
Ora esse era precisamente o senti-
mento que o padre Manuel Antunes

transportava para as aulas, um
sentimento de energia admirativa

que de si irradiava, transmitindo -o
aos alunos. Ele não só nos fornecia
o alfabeto primário dos conceitos

que nos permitiam criarmos a nossa

linguagem autónoma, capaz de
a partir dos seus signos lermos e

escrevermos o nosso mundo, como
nos contaminava com o entusiasmo
pela vocação de discernir até onde
é possível a nossa compreensão al-
cançar. Assim se compreendia que
o professor se empenhasse em citar
Platão com tanto fervor quanto
Santo Agostinho, Hegel ou Marx e

Engels.

No ato expositivo, parecia
respeitar tanto o neoplatonismo
quanto o idealismo dialético ou

o socialismo científico. Diante
de nós, seus alunos, não parecia
empenhado em eleger um pen-
samento correto, antes tomava
todos os sistemas como dignos,
e a todos interpretava como
tentativas de se atingir realidades
impalpáveis, inacessíveis à com-
preensão dos homens, mas cujos
caminhos estreitos, abertos por
cada um deles, tecia uma parte
dos alicerces da nossa humani-
dade balbuciante. Talvez eu não
o tivesse visto assim na altura,
preocupada em tomar conta de
uma matéria que me submergia
na sua variedade e magnitude.
Penso, no entanto, que o pressen-
tia, e tanto assim era que guardei,
ao longo dos anos, a memória
desse sentimento da busca de uma
totalidade, através de múltiplas
portas, como sendo a sua marca
libertadora.

Em cima, com alunos; em baixo, na biblioteca



A Corria então o ano de 1965./ I A academia portuguesa
I enfrentava, com peque-

nas pedras de David, o gigante
tentacular que nos espiava por
toda a parte. Por essa altura, por
contraste, aprendíamos nas aulas
de História da Cultura Clássica,
como tinha surgido o conceito de
democracia. Na exposição do padre
Manuel Antunes, surgia a oposição
entre Esparta e Atenas, protótipos
do estado totalitário e do estado
democrático. Mas o nosso profes-
sor não se ficava pela comparação
dos dois tipos de governança do
mundo antigo. Também demons-
trava como Atenas, o berço do

regime do governo do povo, estava
longe do conceito das democracias
modernas, e essa distância era um
veículo para nos situarmos a nós

próprios, portugueses do século
XX, na escala da liberdade. Lem-
brava-nos o professor que no sé-
culo V antes de Cristo, em Atenas,
afinal, apenas cerca de quatro mil
atenienses eram homens livres, e

quanto a liberdade de pensamento
era limitada pelo regime religioso
que regia a cidade.

Foi nas suas aulas que pela
primeira vez ouvi referir a

divisa helénica discriminató-
ria - Obrigado, Zeus, por me
teres feito grego e não bárbaro,
homem e não mulher, cidadão
livre e não escravo'. Entretanto,
haviam passado muitos séculos,
mas a pintura ao fundo desse

tempo primordial, que ainda mal
iniciava a marcha para o concei-
to de cidadania plena, dizia-nos
respeito. No átrio da Faculdade de
Letras, nós sabíamos que, passa-
dos 25 séculos já não éramos como
os gregos do século de Péricles,
mas ainda não participávamos de
um estado de direito moderno,
europeu e democrático. Tínhamos
18 anos, queríamos ser livres de

escolher, queríamos votar.
No ano académico em que me

coube a sorte de ter sido be-
neficiária dessas aulas, o padre
Manuel Antunes procedeu a uma
introdução aos estudos da História
da Cultura Clássica bastante
alargada, sendo que nesse quadro
os filósofos dos ciclos das civili-
zações assumiam grande prota-
gonismo. Spengler e Toynbee e

as teorias sobre a decadência do
Ocidente, foram referidas com
algum detalhe e desambiguação.
Mas o mais importante residia no
facto de o assunto ser apresentado
como uma realidade circular, em
pleno movimento, veriflcável na
contemporaneidade. Os fenóme-
nos característicos da decadência
dos impérios projetavam-se no
presente, e pela primeira vez
muitos de nós ouvíamos falar de
uma História cíclica, do declínio
do Ocidente, ou da degradação do

Império Americano. E tudo isso, a

propósito de Grécia e de Roma an-
tigas. Guardei dessas aulas a ideia
de que quanto mais se regressa ao
passado longínquo, mais se pro-
jeta o pressentimento do futuro
próximo e do futuro distante.

5 Por vezes, o padre Manuel
Antunes falava do futuro.
Recorria a Teilhard de Char-

din para falar de uma fase nova

para a Humanidade, uma fase de

compressão, depois de uma fase
de expansão à face da Terra, que
nos levava a caminharmos para
uma única civilização, em face da
intensidade da comunicação e da
mobilidade global. Pela primeira
vez ouvi falar dos novos mitos

que haveriam de surgir na esfera
dessa mundialização, ideologias
globalizantes, para as quais já en-
tão caminhávamos, e agora a elas
nos entregamos de braços aber-
tos, como sempre, sem sabermos

para onde vamos. Mas ele era um
verdadeiro humanista, acredita-
va na harmonia construída pela
vontade esclarecida dos homens,
ou mostrava que acreditava.
Segundo expunha, as ideologias
globalizantes que marcham a

passo largo na nossa direção,
seriam temperadas no futuro pela
consciência individual reflexiva, e

o instinto da solidariedade uniria
os homens agremiando-os nas
suas diferenças salvadoras. No
seu discurso, a união e a fraterni-
dade como ideais galvanizadores
surgiam, assim, como corolários
da definição do antigo logos, que
ele relacionava de vez em quando
com o início do Evangelho de São

João, ao lado da invocação de Spi-
noza, Malebranche e Heidegger.

Como manter, então, os olhos

presos do caderno de apontamen-

tos? Tomávamo-los à vez, de em-
preitada, reuníamos passagens,
comparávamos, a custo recons-
tituíamos as aulas. Bom mesmo
era apenas escutarmos. Quem
alguma vez teve a felicidade de
conhecer um mestre, compreende
o que estou a dizer. Estabelece -se
um vínculo para a vida que é ini-
maginável para quem o inspira,
mas denso e inquebrantável para
quem o recebe. O padre Manuel
Antunes revelou-se depois, já em
Democracia, como o pensador
democrata que era. E foi brilhante
como antes havia sido enquanto
silencioso conspirador por ideias.

Mas é das suas aulas que eu
me lembro, e sinto perante essa
lembrança a mesma nostalgia que
experimento perante o mundo
que ora se fecha, ora se ilumina,
para em seguida de novo ficar
opaco. Nesse sonho, a sua figura
continua a avançar levando -me
pela mão através do bosque do

pensamento. Se ele descobrir o

sentido, eu descobrirei também.
Se ele não descobrir, não desco-
brirei, mas ficarei acompanhada.
Essa parceria existirá enquanto
nos lembrarmos uns dos outros,
como diz a lenda mexicana. Essa,
pelo menos, será a nossa eterni-
dade segura, a que ninguém nos
tira. Creio que a maior parte dos
alunos que se sentaram naquele
anfiteatro para o ouvir, e guarda-
ram os preciosos apontamentos
para não esquecerem, partilhará
deste mesmo sentimento. Talvez a
isto se chame uma geração. .«.u
Guardei a memória
desse sentimento
da busca de uma
totalidade, através
de múltiplas portas,
como sendo a sua
marca libertadora
Nesse sonho, a sua

figura continua a

avançar levando-me
pela mão através



do bosque do

pensamento. Se ele
descobrir o sentido,
eu descobrirei
também


