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ANTERO DE QUENTAL 
E OS MODELOS CULTURAIS EUROPEUS 

Ferreira de Brito 

Determina o surgimento duma 'geração histórica' o facto de 
ela se assumir a si própria com uma vincada consciência de 
ruptura, mais ou menos polémica, em relação aos valores da 
geração ou das gerações que a precederam, e de ela apresentar um 
projecto original, senão totalmente homogéneo, pelo menos 
bastante consistente para se poder transformar num verdadeiro 
ideal comum a um grupo etário mais ou menos uniforme, com 
temperamentos diversos e concepções da arte e da ideologia não 
necessariamente coincidentes. Na Gera~üo de 70, ou, com mais 
rigor, na Gera,cão de 71, houve, na realidade, uma consciência 
muito aguda de 'geração nova'. Como houve também um 
projecto progressivamente amadurecido na Questão Coimbrü, 
no Cenáculo, e formulado por Antero, com carácter sistemático, 
na introdução às famosas Conferências Democráticas do Casino. 
Todos os jovens deste grupo acariciavam a ideia duma renovação 
moral, política, filosófica e estética do pais, manifestando muito 
embora na Política, na Religião e na Literatura um leque de 
posições bem pessoais e divergentes, que, muito frequentemente, 
os faziam entrar em choque. Unia-os, porém, o traço comum da 
ideia nova, expressão original no contexto europeu, mas de sabor 
huguano, que haveria de nortear toda a sua actividade literária, 
entendida no sentido intervencionista de Herculano e de Garrett, 
marcando assim um novo estádio de (r)evolução na história da 



mentalidade lusa. Mas, a questão fundamental consiste em saber 
se esta Gerasão de 70 apresentou ou não um modelo original 
para desenvolver a revolução cultural enfaticamente proclama- 
da. A recusa violenta do Ultra-Romantismo, com todos os seus 
epigonos Iamartinianos, não implicou que se tivesse operado 
milagrosamente uma inflexão cultural segundo figurinos 
originais portugueses. A Gerasão de 70 foi constituída, no seu 
núcleo, por um grupo de Estrangeirados, sem que este conceito 
implicasse, contudo, qualquer matriz de sentido pejorativo, 
como no caso de alguns imitadores acriticos, os ((galaciparlas)) 
do Século anterior. Na falta dum projecto de matiz nacional, os 
principais elementos desta geração reconheceram sem dificulda- 
de que a modernização do pais, que eles unanimamente 
preconizavam, passava pela substituição dos modelos românti- 
cos franceses por outros modelos culturais, igualmente france- 
ses, mas de inspiração positivista, realista e naturalista. A 
adopção de tais figurinos era a consequência lógica da 
'francização' da educação familiar e universitária, em que se 
formou a Gera~üo dos Bacharéis. A 'colagem' à França, na 
expressão mesma de Eça de Queirós, tivera como resultado 
imediato uma certa desnacionalização da Cultura portuguesa, 
em que os elogios mais servis e acriticos a França e a capital das 
Luzes se misturavam com algumas criticas muito amargas e 
despeitadas. O Francesismo, que faz parte das Ultimas Páginas 
é, talvez, pela sua ironia fina e corrosiva, o texto desta geração 
que melhor define a sua impotência e desencanto. Eça de 
Queirós, que tinha, em virtude do seu cosmopolitismo, uma 
noção de relatividade das Culturas, entendia que a imitação 
servil da França foi o diapasão de todos os cenaculistas. 
Portugal era, na sua expressão caricatural, um pais traduzido do 
francês em calão ou em vernáculo. Ora, as diferenças 
antropológicas e culturais entre a França e Portugal eram 
muito grandes e o corpo das doutrinas gaulesas ajustava-se mal 
ao psiquismo luso. Segundo Eça, a França era um pais de 
inteligência, enquanto Portugal era um pais de imaginação. Dai 
resultavam muitas inadequações na aplicação contrafeita do 
modelo cultural gaulês a um povo contemplativo e idílico. O 
que se recebe, segundo o principio da filosofia escolástica, toma 
necessariamente a forma do recipiente, pelo que as distorções 
tornavam-se muitas vezes verdadeiras caricaturas. 



Antero Quental, mentor e motor desta 'geração nova', foi 
entre todos o que se mostrou mais crítico, mais reticente e mais 
contraditório em relação ao modelo francês. Não lhe restavam, é 
certo, muitas hipóteses de escolha de outros modelos culturais 
estrangeiros. Se bem que inicialmente iberista, para ele, como, 
aliás, para Eça, a Espanha não podia servir, por razões históricas 
muito antigas, de modelo proficuo, embora a sua iniciação teórica 
no Internacionalismo o tenha feito ver o mundo com outros 
olhos, pela lupa dum federalismo desejável e possível na 
fraternidade europeia e particularmente ibérica, porque mais 
facilmente realizável. O modelo cultural inglês, não o conhecia 
Antero de Quental tão bem como Eça e nunca o apresentou como 
alternativa viável à matriz gaulesa. Restava ainda na Europa um 
outro modelo muito vivo e orgulhoso: o germãnico que, em certos 
momentos da evolução do pensamento anteriano, se apresentou 
como um produto superior do espírito das nações. Batalha Reis 
registou a propósito da guerra franco-pmssiana e da desastrosa 
derrota das tropas francesas, este desabafo de Antero: «que raça! 
que raça! O futuro pertence ao germanismo: Amigo, é preciso 
saber alemão)). E o mesmo cenaculista acrescenta que se puseram 
logo a ler Goethe, Heine e Ruckert. Antero fizera até do seu 
conhecimento da língua alemã um título de glória, que não 
poderia ser exibido pelos outros membros do seu grupo, 
especialmente Teófilo Braga, que citava textos dessa língua sem 
a conhecer. O germanismo desta geração era frouxo e em segunda 
mão, porque filtrado pela França. Heine, um dos poetas alemães 
mais imitados e traduzidos em Portugal, era um Heine 
nacionalizado pela França e disso dá testumunho o Iittermezzo, 
de Joaquim de Araújo, amigo de Antero, que não sabia nada de 
alemão, mas o recriou pela imitação livre, chegando até a 
aventar-se a hipótese, nada consistente, de que tenha sido 
ajudado por Antero. Se a metafisica nebulosa de que Pinheiro 
Chagas acusava as Odes Modernas (e a crítica que a elas fizera 
Germano Meireles) tinha uma matriz germânica indiscutível, 
dado o hegelianismo confesso de Antero, não demorou que ele 
voltasse a preferir o universalismo francês ao particularismo do 
messianismo germânico. A dita superioridade da raça ariana, que 
denunciava a degradação da raça latina, levou-o a condenar o 
sentido exagerado da força, da disciplina e do autontarismo 
alemão. Teria sido a leitura da Nova Fé, de David Strauss, que o 



obrigara a mudar de perspectiva. Numa carta a Oliveira Martins, 
Antero yolta ao grémio francês em que fora educado: «Auto- 
ridade! E o brado dos filósofos, dos políticos, dos sábios alemães. 
Meu amigo: a leitura deste livro mais acrisolou o meu amor quase 
fanático pela França, pelo espírito francês. A Alemanha, se fizer 
alguma coisa boa (o que é problemático) será só para si. Mas a 
França abre as veias para que o mundo inteiro beba nela. Viva a 
França!)). A metáfora do pelicano rasgando o seu peito para 
alimentar os filhos com o próprio sangue é, na verdade, uma 
consagração da função civilizadora da França. Muito instável nas 
suas opiniões e nas suas contradições filosóficas e vitais, que não 
conseguia harmonizar no seu idealismo metafisico insaciável, 
Antero observou algumas das insuficiências culturais francesas, 
quando lhe foi dado contactar directamente com o seu povo. 
Assim, em 1878, em carta a Oliveira Martins, comenta num 
momento de desânimo: ((Decididamente, a França é o país da 
vulgaridade. Uma élite (escol) finíssima, inteligentíssima, depois o 
domínio infinito e monotóno da vulgaridade)). Mas, num artigo 
escrito no mesmo ano, na revista Dois Mundos, dirigida em Paris 
pelo seu colega das Conferências Democráticas do Casino, 
Salomão Sáragga, comenta, referindo-se a Michelet, que morrera 
em 1874 e a quem tinha visitado em 1867, aquando da sua 
primeira estada em Paris, em que, um pouco infantilmente, se faz 
passar por um suposto Bettencourt, para não se identificar ao 
historiador que tanto admirava: «Aqui, nesta grande capital da 
inteligência, onde ele trabalhou e ensinou, um dos seus discípulos 
portugueses folga de poder assinar esta página humilde, 
consagrada à memória dum dos primeiros e, porventura, o mais 
querido entre os mestres da nova geração)). Se é verdade que o 
pensamento histórico anteriano tem profundas raizes em 
Michelet, o seu pensamento social é de inspiração proudhonia- 
na. Nos seus constantes paradoxos filosóficos idealistas, 
verdadeiramente incapaz duma síntese tranquilizadora, mesmo 
que convencional, é também, e sobretudo no socialismo 
humanitário de Proudhon que ele radica as bases da sua acção. 
O socialismo científico de Marx, com os seus pressupostos de 
materialismo dialéctico, não podia responder às angústias 
permanentes do seu espírito místico e religioso, que oscilava 
entre um cristianismo evangélico, despido de todos os dogma- 
tismos, e um budismo exótico, procurado como remédio 



justificativo e calmante para a sua abolia patológica. No seu 
empenhamento político com José Fontana e com a Internacional, 
Antero esteve sempre nos seus momentos 'apolíneos', para 
utilizar a expressão de António Sérgio, do lado do socialismo, 
tanto mais humano quanto mais utópico, pelo que o alemão Karl 
Marx, teorizador da I Internacional operária, lhe merecia, senão 
muitas reservas, pelo menos uma incompatibilidade estrutural, 
resultante da sua consciência de proprietário rural que vivia das 
suas rendas e da malograda experiência que fizera no operariado 
como tipógrafo em Lisboa e em Paris, - experiência que ele 
contou no número das suas maiores frustações no domínio da 
vida activa. O socialismo messiânico de Proudhon, sem greves, a 
realizar não por um proletariado ascendente, mas pela mão de 
algum césar iluminado, utópico no plano económico e social, 
anarquista em política e idealista em filosofia, ajustava-se mais à 
idiossincrasia de Antero, federalista e abstencionista, já distan- 
ciado do republicanismo de Teófilo Braga. Como, em múltiplos 
aspectos, o socialismo utópico do alemão Lassalle e o de 
Proudhon colidem na prática política com o socialismo científico 
de Marx, teríamos que, nesta matéria, o teórico alemão 
combinado com o teórico francês, moldaram o pensamento 
político anteriano, sempre pouco coeso, flutuante, conforme a 
marcha dos acontecimentos históricos, da guerra franco-prussia- 
na, da Comuna de Paris, dos movimentos contraditórios das 
Internacionais, e mesmo conforme as suas crises mais intensas de 
nevrose. A componente francesa do seu pensamento poético e 
social é, pois, notoriamente, a mais importante. Na carta que ele 
entregou a Michelet, aquando da oferta das Odes Modernas, e 
que, infelizmente, se terá perdido, Antero falou na &me ailée de 
la France)), bela metáfora do seu culto pelo modelo francês, que 
aquele célebre historiador lhe atribui. Talvez que a admiração 
profunda de Antero de Quental pelo autor da Bíblia da 
humanidade, que ele estimava muito mais do que Vitor Hugo, 
se explique pelo facto de Michelet, historiador-filósofo, ser, de 
algum modo, alma gémea da sua, e, em certa medida, fazer a 
síntese do espirito francês com o espírito germânico'. E o próprio 
Antero quem confessa com a sua frontalidade habitual: ((Michelet 
pertence ao número escolhido desses altos espíritos, que a França 
tem tido o privilégio de produzir em quase todos os séculos - 
grandes escritores franceses, pelo cunho da nacionalidade do 



pensamento e do estilo, e, ao mesmo tempo, mais do que 
escritores franceses, escritores europeus, universais, pela largueza 
e generalidade dos conceitos, pela atitude propagandística e 
filosófica, sobretudo pela simpatia fácil e franca com que 
abrangem o lado humano e universal das ideias e dos 
acontecimentos. A Europa adopta-os, reivindica-os como seus, 
e cada nação recebe docilmente a influência e direcção desses 
mestres, que só se impõem pela simpatia)). 

«O que sucedeu com a Itália, com a Hungria, com a România 
e até certo ponto com a Inglaterra e a própria Alemanha, sucedeu 
também com Portugal)). Espírito muito lúcido e crítico, vendo 
Michelet um modelo de pensamento e de acção, Antero 
apercebeu-se perfeitamente das suas largas irradiações euro- 
peias. Se foi reticente quanto ao messianismo empolado de Vitor 
Hugo (porque, apesar de lhe dever muito, como o documentam as 
Odes Modernas, não foi ele que em Portugal fez a deificação do 
modelo hugolino, comum aos homens da sua geração), fez de 
Michelet o seu modelo. Antero de Quental, descontadas todas as 
criticas esporádicas ao modelo cultural francês, é, talvez amalgré 
lui», um francófilo apaixonado, que não esconde a sua admiração 
pela França, madre do pensamento universalista, exemplo de 
sociabilidade, mas fá-lo sempre sem servilismos de nenhuma 
espécie - o que lhe permite no enquadramento global da sua 
geração manter-se sempre criticamente distanciado em relação 
aos modelos estrangeiros, sem esquecer a índole do seu povo. E 
dessa sua distanciação poética e filosófica resultou a incontestável 
originalidade do seu pensamento e da sua obra na Cultura lusa de 
Oitocentos. 

NOTA 

'Maxime Formont, no seu estudo Le Moriveinent Poétique Conieniporai,i err 
Porlugal, 1892, p. 7, sublinha que Antero leu Fousto em francès pela tradução de 
Blaze de Bury, leu também Hegel em francês pela tradução de Véra, mas escrevia 
francês com muita elegância, ficando 5 dever a Proudhon, Michelet e Quinet as 
suas ideias socialistas e humanitárias. E também de opinião que o pensamento de 
Proudhon e o de Michelet era o que melhor se combinava com o germanismo. 
Dai a preferência anteriana por estes dois pensadores franceses. 




