
Independentemente do que tenha sucedido em anos

passados, o genuíno uso da faculdade imaginativa para

os tempos modernos consiste em dar aos factos, à ciên-

cia, e às vidas comuns a derradeira vivificação, do-

tando-as dos fulgores e glórias e da suma eminência

próprias de todas as coisas reais, e só delas. Sem essa

derradeira vivificação — que só o poeta ou outro ar-

tista podem dar — a realidade pareceria incompleta,

e a ciência, a democracia, e a própria vida, fundamen-

talmente vãs.

Walt Whitman





1
Et in Arcadia Ego

Imagine: Europa, a bela princesa fenícia que de

acordo com a tradição grega foi seduzida e raptada

por Zeus disfarçado de touro e, meio afogada, deu

à costa no litoral de Creta, onde se tornou a orgu-

lhosa mãe e a inspiração espiritual de uma civili-

zação de enorme riqueza cultural. Imagine que ela,

Princesa Europa, regressa a essa pequena parte do

globo à qual deu o seu nome, por ter sido aí que a

sua cultura e ideal de civilização floresceram ori-

13



ginalmente. Regressa porque esteve longe. Muito

longe. No século XX: a aniquilação em massa de

seres humanos, com a deslocação forçada de povos

inteiros, como os judeus e os arménios; a destrui-

ção da sua herança cultural e dos seus valores. No

século XXI: uma sociedade que a si mesma se

chama «europeia», mas que em geral atribui à sua

civilização e cultura o mesmo grau de importância

que à civilização egípcia com o seu culto mortuário

de pirâmides e faraós mumificados: interessante,

sem dúvida digna de uma visita ou talvez de es-

tudo académico mas, à parte isso, fora do nosso

tempo e portanto não especialmente importante.

Desta Europa, foi-se o espírito europeu. Era inevi-

tável. Com alguma nostalgia, a Princesa Europa

relembra como em Genebra, em 1946, um grupo

de intelectuais respeitáveis se reuniram para discu-

tir a importância, a necessidade, de l’esprit Euro-

péen para a reconstrução de um mundo em ruínas.

Mas, mesmo então, ela suspeitou que o número de

ouvintes de discursos tão eruditos quanto apaixo-

nados se limitaria aos quarenta, reunidos no ba-
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fiento salão de conferências. Um cepticismo seme-

lhante apoderou-se da Princesa Europa quando

tomou conhecimento de uma iniciativa de diver-

sos intelectuais judeus e um editor que haviam so-

brevivido ao Holocausto, a publicação de uma

nova revista, European Judaism. Desde o início

acreditou que o título exprimia um desejo que ja-

mais voltaria a ser realidade. A Princesa Europa,

com a sua civilização e cultura, deu por si exilada

para o reino do passado e o adjacente reino do es-

quecimento.

Agora imagine que essa princesa regressa do

exílio. Não fazemos ideia por que meios, mas está

de volta. Como imaginaríamos o seu regresso?

Não tem casa nem qualquer residência fixa. A prin-

cesa entrará portanto num hotel e apresentar-se-

-á como… Europa! Mas é aí que começam os

problemas, porque o amável recepcionista pedirá

para ver o seu passaporte. Ela não tem passa-

porte, não pode ter, porque não pertence a ne-

nhuma nacionalidade específica. Isso é um pro-

blema, evidentemente, mas como o hotel está
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longe de se encontrar lotado, e o recepcionista

longe de ficar insensível perante a expressão doce

e a aparência encantadora da jovem senhora, dá-

-lhe gentilmente a entender que se não tem qual-

quer documento de identificação: — É possível,

minha senhora, é possível. Não acontece muito

mas por vezes sim e, bom, documentos são só do-

cumentos. O que importa é o ser humano, não é?

Esquecemo-nos disto muitas vezes. Vou arranjar

qualquer coisa para os nossos arquivos.) — Ele

pode ainda assim providenciar-lhe um quarto que

lhe ficaria apenas, com pequeno-almoço in-

cluído, por… Quando Europa confessa também

que não tem nenhum dinheiro consigo, o sorriso

tão firme no rosto do recepcionista desaparece e

ele pergunta-lhe, com espanto, por que razão,

assim sendo, ali estava?

— Mas isso já o senhor sabe, — responde Eu-

ropa sorrindo. — Estou aqui à procura de um

quarto.

— Sem dinheiro para o pagar — diz rispida-

mente o recepcionista. Então, como se de repente
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tivesse percebido o que se passava, retoma um tom

mais amigável — Não tem passaporte, nem di-

nheiro. Posso perguntar de onde vem afinal?

Europa responde: — Nasci há muito tempo

na Fenícia, que agora se chama Líbano. Desde

então tenho andado por todo o mundo…

— Agora compreendo, — interrompe o re-

cepcionista. Então, baixando a voz, para que ne-

nhum dos hóspedes no vestíbulo o ouvisse, —

vejo que é uma refugiada e seguramente que a

ajudaria se pudesse. Mas compreenda, isto é um

hotel, não é um centro de refugiados, e a se-

nhora não tem dinheiro para pagar um quarto.

Lamento sinceramente, mas aqui não temos

como ajudá-la.

— Meu caro senhor, está enganado. Não

sou uma refugiada. Sou mais uma exilada que re-

gressa. No mínimo, — acrescenta trocista, —

sou uma exilada que tenta regressar ao lugar que

deveria ser a sua casa. É verdade que não tenho

dinheiro, mas não imaginava que fosse assim tão

importante por aqui. Tenho, no entanto, algo

O REGRESSO DE EUROPA

17



incomparável, uma coisa infinitamente mais im-

portante, uma coisa que faz aqui muita falta. —

Responde ao olhar intrigado do recepcionista

com um sorriso e diz-lhe calmamente, — Tenho

alma.

Dito isto, a Princesa Europa desaparece de re-

pente, deixando o recepcionista estupefacto. Só

consegue pensar que não devia ter bebido aquela

meia garrafa de vinho branco ao almoço.

No entanto, se Europa regressasse de facto, há um

hotel onde a Princesa seria bem acolhida, mesmo

sem dinheiro: o Grand Hotel Waldhaus, em Sils

Maria. Lembrei-me disto quando recebi um con-

vite de um amigo suíço, pedindo-me para partici-

par numa reunião a organizar no âmbito do Coló-

quio Nietzsche, que se realiza anualmente no

Grand Hotel Waldhaus, acerca do tema «Nietzs-

che — Thomas Mann — o futuro da Europa».

Grand Hotel Waldhaus: Já lá estivera uma

vez, anos antes. Sils Maria, nos Alpes Suíços da
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