
Traduzidos dos respetivos originais, os livros desta coleção põem o 
leitor em contacto com textos marcantes da história da filosofia em 
toda a sua riqueza e multiplicidade.
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I

Da utilidade dos grandes homens 

É natural acreditar em grandes homens. Se os com-
panheiros da nossa infância viessem a tornar-se heróis, 
e a sua condição régia, tal não nos surpreenderia. Toda a 
mitologia começa com semideuses, e a ocasião é nobre 
e  poética; isto é, o seu génio é preeminente. Nas len-
das de Gautama, os primeiros homens comeram a terra 
e acharam-na sumamente doce. 

A natureza parece existir para o excelente. O mundo 
é sustentado pela veracidade dos homens bons; eles tor-
nam a terra saudável. Os que com eles vivem encontram 
a vida alegre e nutritiva. A vida só é doce e tolerável se 
acreditarmos numa tal sociedade; e, em concreto, ou 
idealmente, procuramos viver com [homens] superiores. 
Damos o seu nome às nossas crianças e às nossas terras. 
Os seus nomes são plasmados nos verbos da linguagem, 
as suas obras e bustos estão nas nossas casas e todas as 
circunstâncias do dia recordam uma historieta a seu 
respeito.

Ir em busca dos grandes homens é o sonho da juven-
tude e a ocupação mais séria da idade adulta. Vamos ao 
estrangeiro para encontrar as suas obras — se possível, 
para ter um vislumbre deles. Mas, em lugar disso, a for-
tuna desvia-nos. Dizemos que os Ingleses são práticos, 
que os Alemães são hospitaleiros, que o clima de Valência 

Homens Representativos.indd   7Homens Representativos.indd   7 25/08/21   14:0125/08/21   14:01



8 HOMENS REPRESENTATIVOS

é encantador e que nas colinas de Sacramento há ouro a 
rodos. Sim, mas eu não viajo para encontrar gente agra-
dável, rica e hospitaleira, ou um céu limpo, ou  lingotes 
que  valem demasiado. Ao invés, se existisse uma bús-
sola que me indicasse os países e casas onde vivem pes-
soas que são intrinsecamente ricas e poderosas, venderia 
tudo para a comprar e punha-me hoje mesmo a caminho. 

Como nós, a raça humana tira proveito deles. Saber 
que na cidade vive um homem que inventou o cami-
nho de ferro aumenta o crédito de todos os cidadãos. 
Mas populações gigantescas de mendigos são repulsivas, 
como um queijo que caminhasse, como colinas de formi-
gas ou pulgas: quanto mais, pior.

A nossa religião está no amor e devoção por esses 
patronos. Os deuses das fábulas são os momentos glorio-
sos dos grandes homens. Vertemos as nossas vasilhas num 
só molde. As nossas colossais teologias do judaísmo, do 
cristianismo, do budismo, do maometanismo são a ação 
necessária e estrutural da mente humana. O estudante 
de História assemelha-se a um homem que entra num 
armazém para comprar roupa ou tapetes. Ele imagina 
que tem um novo artigo. Se fosse à fábrica, veria que o 
novo produto reproduz as espirais e rosetas que se veem 
nas paredes interiores das pirâmides de Tebas. O nosso 
teísmo representa a purificação da mente humana. 
O  homem não pode pintar, criar ou pensar senão o 
homem. Ele acredita que os grandes elementos materiais 
tiveram origem no seu pensamento. E a nossa filosofia 
depara com uma essência reunida ou distribuída. 

Se perguntarmos agora que tipo de serviços obtemos 
dos outros, advirtamo-nos contra os perigos dos  estudos 
modernos e comecemos por baixo. Não devemos lutar 
contra o amor ou negar a existência substancial de 
outras pessoas. Não sei o que nos aconteceria. Existem 
forças sociais. O nosso afeto para com os demais cria uma 
espécie de vantagem ou apoio que nada pode substituir. 
Posso fazer por meio de outro aquilo que não poderia 
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9DA uTILIDADE DOS GRANDES HOMENS

sozinho. Consigo dizer-te o que não sou capaz de dizer 
primeiro a mim mesmo. Os outros homens são lentes 
através das quais lemos as nossas próprias mentes. Cada 
homem busca outros de qualidade diversa da sua e que 
são bons no género deles; isto é, busca outros homens 
e os mais distintos (otherest). Quanto mais forte é a natu-
reza, mais reativa. Que a nossa a natureza se mantenha 
pura. Libertemos um pouco de génio. uma diferença 
maior entre os homens consiste em atenderem ou não 
aos seus próprios assuntos. O homem é essa nobre planta 
endógena que cresce, como a palmeira, de dentro para 
fora. Quanto ao que lhe concerne, ainda que impossível 
para os outros, pode empreendê-lo com celeridade e des-
contraidamente. É fácil ao açúcar ser doce e ao nitrato 
salgado. Sofremos horrores a perseguir e capturar aquilo 
que, por si mesmo, cairá nas nossas mãos. Considero um 
grande homem o que habita uma esfera superior do pen-
samento, à qual outros ascendem mediante trabalho e 
dificuldades; a ele, basta-lhe abrir os olhos para ver as 
coisas a uma luz verdadeira e segundo relações mais 
abrangentes, ao passo que os demais têm de fazer cor-
reções penosas e manter um olhar vigilante sob múlti-
plas fontes de erro. O serviço que nos presta é da mesma 
natureza. A uma pessoa bela não custa nada pintar a sua 
imagem nos nossos olhos; apesar disso, quão esplêndido 
o benefício! A uma alma sábia pouco mais custa propor-
cionar o seu valor a outros homens. E todos podem fazer 
o que sabem melhor da maneira mais fácil. Peu de moyens, 
beaucoup d’effet(1). É grande aquele que é o que é por 
natureza e que não nos faz recordar ninguém. 

Precisará, no entanto, de se relacionar connosco e 
a nossa vida receber dele uma promessa de explicação. 
É-me impossível dizer aquilo que verdadeiramente gosta-
ria de saber, mas observei que há quem, pelo seu carácter 
e ações, responda a perguntas que não fui capaz de fazer. 

(1) «Poucos meios para tanto efeito». [N. do T.]
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10 HOMENS REPRESENTATIVOS

um homem responde a uma pergunta que nenhum 
dos seus contemporâneos fez e fica isolado. As religiões 
e filosofias passadas e passageiras respondem a outras 
perguntas. Há homens que nos oferecem possibilida-
des fecundas, mas inúteis para si mesmos e para o seu 
tempo — talvez um jogo de algum instinto que governa 
no vazio —, ignorando as nossas necessidades. Todavia, 
os grandes estão próximos; reconhecemo-los à primeira 
vista. Satisfazem expectativas e ocupam o seu lugar. 
O que é bom é eficaz, gerador; arranja espaço, comida e 
aliados para si próprio. uma maçã boa produz sementes, 
a híbrida não. Se um homem ocupa o seu lugar, é cons-
trutivo, fértil, magnético, submergindo exércitos com 
o seu propósito, que é depois executado. O rio cria as 
próprias margens, e toda a ideia legítima abre os seus 
canais e receção — colheitas para a alimentação, insti-
tuições para a expressão, armas para lutar e discípulos 
que a expliquem. O verdadeiro artista faz do planeta o 
seu pedestal; o aventureiro, após anos de porfia, não tem 
nada mais amplo do que os sapatos. 

A nossa maneira de falar habitual remete para dois 
tipos de utilidade ou serviço dos homens superiores. 
O dom direto é natural às primeiras crenças dos homens: 
dom direto de ajuda material ou metafísica, como a 
saúde, a eterna juventude, um sentido refinado, as artes 
curativas, o poder mágico e a profecia. O jovem acre-
dita que há um mestre que lhe pode vender sabedoria. 
As igrejas acreditam no mérito imputado. Contudo, em 
rigor, não sabemos nada do serviço direto. O homem é 
endógeno e a educação é o seu desenvolvimento. O auxí-
lio dos outros é mecânico comparado com as descobertas 
da natureza em nós. O que assim se aprende é encan-
tador na prática e o efeito perdura. uma ética correta 
é central e passa da alma ao exterior. A dádiva é con-
trária à lei do universo. Servir os outros é servir-se a si 
mesmo. Devo absolver-me a mim mesmo. «Mete-te na 
tua vida, pretensioso», diz o espírito, «queres meter-te 
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11DA uTILIDADE DOS GRANDES HOMENS

nos assuntos do céu ou dos outros?» Resta o serviço indi-
reto. Os homens possuem uma qualidade pictórica ou 
representativa e servem-nos intelectualmente. Böhme e 
Swedenborg viram que as coisas eram representativas. 
Os  homens também são representativos; primeiro, das 
coisas, em seguida, das ideias. 

Assim como as plantas convertem os minerais em ali-
mento para os animais, também cada homem converte 
matéria-prima presente na natureza para uso humano. 
Os inventores do fogo, eletricidade, magnetismo, ferro, 
chumbo, vidro, linho, seda, algodão, os fabricantes de 
ferramentas, o inventor da notação decimal, o geóme-
tra, o engenheiro, o músico — cada um deles facilita o 
caminho para todos através de confusões desconhecidas 
e impraticáveis. Cada homem está ligado, por um vín-
culo secreto, a um distrito da natureza, do qual é agente 
e intérprete, como Lineu das plantas, Huber das abelhas, 
Fries dos líquenes, Van Mons das peras, Dalton das for-
mas atómicas, Euclides das linhas, Newton do cálculo 
diferencial. 

O homem é um centro para a natureza, estendendo 
fios de relações entre todas as coisas, fluidas e sólidas, 
materiais e elementares. A terra gira, cada torrão de 
terra e pedra alcança o meridiano; assim também cada 
órgão, função, ácido, cristal, partícula de pó tem a sua 
relação com o cérebro. A espera é longa, mas a sua vez 
chega. Cada planta tem o seu parasita, e cada coisa 
criada, o seu amante e poeta. Já se fez justiça ao vapor, 
ao ferro, à madeira, ao carvão, à pedra-íman, ao iodo, ao 
cereal e ao algodão; porém, quão poucos materiais usam 
as nossas artes! A massa de criaturas e de qualidades está 
ainda oculta e expectante. É como se esperassem, qual 
princesa encantada dos contos de fadas, por um liberta-
dor humano predestinado. Deverão ser desencantadas e 
caminhar à luz do dia sob forma humana. Na história dos 
descobrimentos, a verdade amadurecida e latente parece 
ter moldado um cérebro para si própria. O íman tem 
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12 HOMENS REPRESENTATIVOS

de se tornar homem em algum Gilbert, ou Swedenborg, 
ou Ørsted, antes de a opinião geral poder abraçar os 
seus poderes.

Se nos limitarmos às vantagens primordiais, uma 
moderada graça adere aos reinos mineral e botânico, 
que, nos momentos mais sublimes, aparecem como o 
encanto da natureza: o brilho do espato, a segurança 
das afinidades, a veracidade dos ângulos. Luz e escuri-
dão, calor e frio, fome e comida, doce e amargo, sólido, 
líquido e gasoso circundam-nos como uma grinalda de 
prazeres, encantando o dia da vida com a sua afável 
 disputa. O olho repete todos os dias o primeiro elogio das 
coisas: «Viu que eram boas.» Sabemos onde as encontrar, 
e estes agentes são ainda mais apreciados após um pouco 
de experiência das raças aspirantes. Também nós temos 
direito a maiores benefícios. Falta algo à ciência até que 
se humanize. A tabela dos logaritmos é uma coisa, outra, 
o seu papel vital na botânica, música, ótica e arquitetura. 
Fazem-se avanços, a princípio insuspeitos, nos números, 
na anatomia, arquitetura, astronomia, até que, graças à 
união do intelecto com a vontade, dão entrada na vida 
e reaparecem na conversação, no carácter e na política. 

Mas isto vem mais tarde. Falamos agora apenas do 
nosso trato com eles na sua própria esfera e no modo 
como parecem fascinar e atrair para si um génio que se 
ocupa com uma coisa durante toda a vida. A possibilidade 
de interpretação reside na identidade entre o observa-
dor e o observado. Cada coisa material tem o seu lado 
celestial; tem a sua tradução, através da humanidade, 
na esfera espiritual e imprescindível, onde é uma parte 
tão indestrutível como qualquer outra. E para isto, para 
os seus fins, ascendem continuamente todas as coisas. 
Os  gases acumulam-se no sólido firmamento; o  torrão 
químico chega à planta e cresce, chega ao quadrúpede 
e caminha, chega ao homem e pensa. Mas o eleitorado 
também determina o voto dos representantes. Ele não é 
apenas representativo, mas participante. O semelhante 
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13DA uTILIDADE DOS GRANDES HOMENS

só pode ser conhecido pelo semelhante. A razão para o 
conhecer é ser um deles; acabou de sair da natureza ou 
de ser uma parte dessa coisa. O cloro animado conhece 
o cloro, e o zinco encarnado, o zinco. A sua qualidade 
forja a sua carreira, e ele pode enunciar as suas virtu-
des, porque elas o constituem. O homem, gerado do pó 
do mundo, não esquece a sua origem, e tudo quanto 
ainda é inanimado falará e raciocinará um dia. A natu-
reza ainda ocultada terá o seu segredo contado. Diremos 
que montanhas de quartzo se pulverizarão em inumerá-
veis Werners, Von Buchs e Beaumonts e que o labora-
tório da atmosfera mantém na solução não sei quantos 
 Berzeliuses e Davys? 

Sentemo-nos, pois, junto ao fogo e mantenhamos os 
polos da terra. Esta quase omnipresença supre a debi-
lidade da nossa condição. Num desses dias celestiais, 
quando Céu e Terra se encontram e adornam mutua-
mente, é uma pobreza só podermos vivê-lo uma vez: 
desejaríamos ter mil cabeças, mil corpos, para celebrar a 
sua imensa beleza em muitos lugares e de muitas formas. 
Será isso uma fantasia? Bem, em boa-fé,  multiplicamo-nos 
nos nossos representantes. Quão facilmente adotamos os 
seus labores! Cada barco que chega à América deve a 
Colombo a sua carta náutica. Todo o romance é devedor 
de Homero. O carpinteiro que aplaina com a sua garlopa 
toma de empréstimo o génio de um inventor esquecido. 
A vida está rodeada por um zodíaco de ciências, pelas 
contribuições de homens que morreram para acrescen-
tar o seu ponto de luz ao nosso céu. O engenheiro, o cor-
retor da bolsa, o jurista, o médico, o moralista, o teólogo 
e qualquer outro homem, desde que possua alguma ciên-
cia, define e cartografa as latitudes e longitudes da nossa 
condição. Estes construtores de caminhos de vários des-
tinos enriquecem-nos. Temos de estender a área da vida 
e multiplicar as nossas relações. Ganhamos tanto quando 
descobrimos uma nova propriedade na velha terra como 
quando adquirimos um novo planeta. 
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Somos demasiado passivos na receção destas ajudas 
materiais ou semimateriais. Não devemos ser sacos ou 
estômagos. Para ascender um degrau, nada nos é mais 
útil do que a nossa simpatia. A atividade é contagiosa. 
Olhando o que os outros olham e privando com as mes-
mas coisas, retemos o encanto que os seduziu. Napoleão 
disse: «Não lutes demasiado com o mesmo inimigo ou 
ensinar-lhe-ás toda a tua arte da guerra.» Falemos lon-
gamente com qualquer homem de espírito vigoroso e 
iremos adquirir muito rapidamente o hábito de olhar as 
coisas à mesma luz e, a cada ocorrência, anteciparemos 
o seu pensamento. 

Os homens são úteis através do intelecto e dos afetos. 
Outras ajudas parecem-me uma falsa aparência. Se finges 
dar-me pão ou fogo, dou-me conta de que pago por isso 
o preço mais caro, ficando, por fim, como estava, nem 
melhor nem pior; mas toda a força mental e moral é um 
bem positivo. Sai de ti, quer queiras ou não, e beneficia-
-me a mim, em quem não havias sequer pensado. Nem 
posso ouvir falar de nenhum tipo de vigor pessoal, de 
um grande poder de execução, sem uma clara resolução. 
Emulamos tudo quanto um homem pode fazer. O  que 
Cecil diz de Sir Walter Raleigh — «sei que consegue tra-
balhar terrivelmente» — é uma descarga elétrica. Assim 
são os retratos feitos por Clarendon de Hampden: «tão 
industrioso e vigilante que os mais laboriosos não podiam 
fatigá -lo ou cansá-lo, possuidor de atributos que impediam 
os mais subtis e perspicazes de levar a melhor e de uma 
coragem pessoal idêntica às suas melhores qualidades», 
de Falkland: «que era um adorador tão severo da verdade 
que preferia roubar a ser dissimulado». Não podemos 
ler Plutarco sem que o sangue nos ferva, e aceito o dito 
do chinês Mêncio: «O  sábio é o instrutor de cem eras. 
Quando se ouve falar dos costumes de Lu, o  estúpido 
torna -se inteligente e o indeciso determinado.»

É esta a moral da biografia; ainda assim, é difícil para 
os mortos comoverem os vivos tanto quanto os nossos 
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companheiros, cujos nomes podem não durar tanto. 
Quem é esse em quem nunca penso?, ao mesmo tempo 
que em toda a solidão residem aqueles que socorrem 
o nosso génio e nos estimulam de formas extraordiná-
rias. Existe no amor um poder de adivinhar o destino 
do outro melhor do que esse outro consegue fazer, 
 levando-o, com recurso a incitamentos ao heroísmo, 
a cumprir a sua tarefa. Haverá na amizade algo de tão 
excecional quanto a sua atração sublime por qualquer 
virtude que exista em nós? Não mais nos rebaixaremos, 
ou à vida. Fomos despertados para um propósito, e a 
labuta dos cavadores dos caminhos de ferro não voltará 
a ser uma vergonha para nós.

É neste ponto que se situa igualmente a homena-
gem, muito pura na minha opinião, que todas as classes 
prestam ao herói do momento, de Coriolano e Graco a 
Pitt, Lafayette, Wellington, Webster, Lamartine. Ouçam 
os gritos na rua! As pessoas não se cansam de o olhar. 
Deleitam-se com o homem. Aqui está uma cabeça e um 
tronco! Que fronte! Que olhos! Ombros de Atlas e porte 
heroico, com idêntica força interior para guiar a grande 
máquina! Este prazer na expressão plena daquilo que, 
na experiência privada, é normalmente tímido e entra-
vado ocorre também num plano mais elevado, segredo 
este da fruição do leitor no génio literário. Nada é 
reprimido. Há  fogo suficiente para fundir uma mon-
tanha de metal. Talvez possamos afirmar que o princi-
pal mérito de  Shakespeare reside em ser ele, de entre 
todos os homens, aquele que melhor compreende a lín-
gua inglesa e pode dizer o que quiser. No entanto, estes 
canais e comportas desobstruídos de expressão revelam 
apenas saúde ou uma constituição afortunada. O nome 
de Shakespeare sugere outros benefícios e puramente 
intelectuais. 

Os senados e soberanos, com as suas medalhas, espa-
das e armaduras, não recebem um louvor como aquele 
que consiste em se dirigir aos pensamentos de um ser 
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humano a partir de um plano elevado e pressupor a sua 
inteligência. Esta honra, que no trato pessoal possivel-
mente não acontece duas vezes na vida, é sempre paga 
pelo génio, satisfeito, senão agora, um século depois, se 
a oferta que faz for aceite. Aqueles que afirmam os valo-
res da matéria são rebaixados a uma espécie de cozinhei-
ros ou confeiteiros quando aparecem os que afirmam as 
ideias. O génio é o naturalista ou o geógrafo das regiões 
do suprassensível, traçando o seu mapa e, por nos dar 
a conhecer novos campos de ação, esfria o nosso afeto 
pelos antigos. Aceitamo-los de imediato como a realidade 
de um mundo que conhecemos enquanto aparência. 

Vamos ao ginásio e à escola de natação para ver o 
poder e a beleza do corpo; existe um prazer semelhante, 
e um benefício maior, quando se é testemunha de proe-
zas intelectuais de toda a espécie, como proezas de 
memória, de combinação matemática, de grande poder 
de abstração, de transmutações da imaginação, inclu-
sive de versatilidade e concentração, como se esses atos 
expusessem os órgãos e membros invisíveis da mente 
que respondem, membro a membro, às partes do corpo. 
Entramos, assim, num novo ginásio e aprendemos a 
escolher homens pelos seus verdadeiros talentos, ins-
truídos, com Platão, «a escolher aqueles que são capazes 
de avançar para a verdade e para o ser sem o auxílio da 
visão ou de qualquer outro sentido». Entre estas ativi-
dades destacam-se os saltos mortais, feitiços e ressurrei-
ções produzidas pela imaginação. Quando esta desperta, 
a força de um homem parece multiplicar-se por dez ou 
por mil. Descerra a encantadora sensação de tamanho 
indeterminado e inspira um hábito mental audacioso. 
Somos tão elásticos como o fumo da pólvora, e uma frase 
num livro ou uma palavra deixada cair numa conversa 
libertam a nossa fantasia e, de imediato, as nossas cabe-
ças banham-se de galáxias e os nossos pés pisam o fundo 
do abismo. E este benefício é real, porque temos direito 
a estas expansões, e, uma vez ultrapassados os limites, 
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