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Judaismo Tardio e Helenismo
. Aproximac;oes

Nada 6bvio, e ate mesmo altamente problematico, e que, adrede, dois modos de pensar,
explical', orden'll' expericncias possam relacionar-se e como que estabelecer entre si uma
eventual relar;:aogenetica. E que se possa afirmar uma relar;:aode dependcncia, isso e algo
ainda mais complexo.

Normalmente, tende-se mais a vel' a hist6,ia do pensarnento cloque 0 pensamento na histr5ria,
o que concluz a afirmar tal depenclcncia e a introcluzir urn nexo causal, reforr;:ado pela
sucessao cronol6gica e pela objectividade do pensado (normalmente sob a forma cle
textos), onele possivelmente nenhum nexo causal existe, havendo apenas lugar para
diferente'flwnle ° l1U'S'flUJ,para 0 oportuno de urn pensamento isento de causalidade. Talvez essa
pretensa e epider-mica causalidade, onde 0 diferente e sempre pensado do mesmo modo,
suprema ilusao cle Chmnos, seja antes 0 veu que nos impede de vel' e atender ao tinico modo
possivel de relar;:ao de dois pensamentos: ambos, na sua similitude e diferenr;:a, san
expressao de uma expericncia ontol6gica, expericncia do pensar que excede urn e outro, e
a relar;:aode urn com 0 outro.

E considerando que tais expericncias cruciais normalmente se sucedem no tempo
(podenelo tambem ser coetfmeas, 0 que acentua ainda mais a sua incausalidade, como se
urn soj7ro inspirasse a mesma coisa a diferentes pensares) e possive! que, em vez de uma
expericncia pensante depender de outra, ao inves, dependam ambas de urn mesmo
principio que as poe em comunicar;:ao. E assim 0 anterior e clarificado e iluminado pelo
posterior, clependendo ambos de uma anterior e radical alteridade ucr6nica e ontologica.
Teriamos assim uma visao ginastica, retrovertida, que se poderia aplicar nao so ao repensar
filosotico em geral, mas igualmente ao pensamento de urn mesmo autor.

E interrogamo-nos: terao de os problemas e as respostas de urn tempo, seja quando
parecem ser diferentes, seja quando parecem os mesmos, alguma coisa a vel' com os de
outro tempo? Pressente-se que a resposta negativa a esta questao e a recusa de uma
experientia jJerenis onde 0 mesmo e 0 outro se intersectem, invalidaria talvez 0 cerne do
trabalho filos6fico, mormente uma releitura que tentasse pOI' dois autores de epocas
diferentes a dialogar agora. Todavia, segundo 0 obscum de Efeso, «e preciso seguir 0 que e
comum, porque 0 comum e universal. Mas se bem que 0 Logos seja universal, a multidao
vive como se tivesse urn pensamento particular».l E nessa vibrar;:aocomum que importa
escutar, talvez se encontre 0 dialogo possive! entre Platao e Fllon, porque ambos dialogam
com a expericncia humana e suas eternas questoes.

«Que tem Atenas a vel' com Jerusalem? Que tcm os cristaos a vel' com os gregos?». Era
cleste modo intlamaclo que nos finais do see. II,inicios do see. III, Tertuliano (n.e.160 - m.e.
240) verberava os cristaos que pretendiam socorrer-se da filosofia grega na pregar;:ao e



exegese. E isso surgia tanto mais exigivel quanto cada vez mais pessoas cultas, educadas no
helenismo, se convertiam ao Evangelho, colocando-Ihes - a estas e aqueles - novos desafios
de inteligibilidade, ao mesmo tempo que a propria doutrina em processo de formulat;:ao,
por causa da pretendida universalidade, ia exigindo novas categorias para pensar e
expressar a fe crista.

Se, de modo tao apaixonado, esta questao se colocava ao zelo de Tertuliano pela
integriclade de fe crista que, na sua visao, nada tinha a ver com a filosofia, tal questao nao
deixou nunca de estar presente na cultura ocidental, ela me sma feita da resposta a esta
questao, ora por convergencia positiva, ora por recusa liminar e categorica.

Todavia, a questao e, senao na forma pelo menos no conteiido, muito anterior a
Tertuliano, e mesmo previa ao advento do cristianismo. A mesma questao dividira ja a
comunidade judaica da Palestina, de modo tragico no see. II a.e., ao tempo dos Macabeus,
e colocou-se igualmente aos judeus da Diaspora, ainda que estes fossem, por necessidade ou
conviq:ao, mais permeaveis aos valores exteriores ao judaismo.

E se a outros niveis 0 cristianismo so se compreende em continuidade com 0 judaismo -
o que nao mancha minimamente a sua novidade e a ruptura que Jesus introduz no modo
de relat;:ao com Deus e com os outros - tambem neste caso 0 cristianismo e herdeiro e
continuador do dialogo iniciado entre 0 judaismo tardio e 0 helenismo, mormente no seu
aspecto filosofico.

o que e pretendido nesta AjnvxilftafXlO e detectar e analisar alguns dos momentos-chave
deste dialogo que alguem chamou "0 maior dialogo que a humanidade travou ate hoje";
di,llogo ao mesmo tempo filosofico, religioso, estetico, politico, social. Em suma, urn
di,llogo rnn:nimnnriilliriencial. Em virtude da amplitude espacio-temporal deste dialog,o
qualquer abordagem so e possivel com m{tltiplas, sucessivas e diferenciadas va·riar-oes. E,
pois, um projecto.

Os do is momentos que abordaremos serao, primeiramente, a present;:a da filosofia
gl-ega, particularmente 0 platonismo, no LillTO ria Saberioria, um livro do judaismo tardio,
nascido nesse cadinho de ideias que foi Alexandria, provavelmente na segunda metade do
see. 1 a.c.2 e que aparece recheado de ideias e temas platonicos, ate ai estranhos a mentali-
dade judaica.

Seguidamente, 0 modo como Filon de Alexandria - ele tambem, como 0 autor do Li7lTO
ria .'·;abedoria,judeu cioso da sua religiao, de pertencer ao palla santo, a Taf:a irrepreensi7lel- um
pouco mais tarde se vai apropriar da filosofia grega, de algumas das suas correntes
filosoficas em particular - platonismo e estoicismo - em ordem a interpretar e tornar
inteligivel, e mesmo apetecivel, '10 mundo grego, a religiao e a cultura judaicas. Todavia,
uma vez que uma abordagem completa da obra filoniana seria tare fa impraticavel neste
ambito, ser:t a partir do De Migratione A&rahami, obra reveladora a varios titulos, que nos
aproximaremos do dialogo que ela entretece com 0 platonismo.

BREVE ENQUADRAMENTO HISTORICO-CULTURAL

o contacto entre a cultura grega e a mundividencia judaico-crista enquadra-se, ele
mesmo, adentro de um contacto historico-cultural mais amplo entre 0 judaismo e outras
culturas, entre as quais a cultura grega, que comet;:ou alguns seculos antes da nossa era.'}

2 0 !.imo t, posterior ;i versao grega dos LXX, uma vez que a cita. E 0 mais recente dos livros do Antigo
']'cslallielito.

'\ Sq~'"1do i\rnaldo MOII,i::?;liallo,«La Cllllura griega y los judios». in m !,egrufo de Graia, Barcelona, Editorial
Crili •.a, l~lH'\, 1'.'1'1:0, «os II'XIOsi-\rc::?;osc hehrells e os lestemunhos arqlleologicos mostram que a partir do
~'H'·(',X :1.(;.. Iwlo 1I1('1l0S, (p:II':1 Il~() I:dal' <.1:\ l'pO(';1 Illiccllica) 1I01lv<.: IlLlrillhciros, cOlncrciant'cs e nH~rcen.irios



(:/11.1'.10 II/lidO P0<!I'IIIOS:11"11'111:11' (I'll', p 'lo 111 'IIOSem lcrmos preparaLOnos, ele se iniciol1
com unl rcn<'lI11eIIOpeculiar que acolllcCCu no scio dojudaismo e que marcou para sempre
as suas concep~oes e orienta~oes a seguir: a Diaspora.

o contexto desta Dispersrl0, apos a queda do Reino do Norte as maos dos imperadores da
Assiria (733-721 a.C., c1'.2 Rs 17) e da queda do Reino do Sui sob Nabucodonosor (597-587
a.C.) foi preparanclo 0 lerreno, a tal ponto que algumas destas comunidades, colonias
for~adas de jucleus, iniciaram um 'modus vivendi bastante peculiar, diferente da radicalidade
doutrinal dos judeus ortodoxos de Jerusalem: tentaram iniciar uma conjuga~ao, na medida
do possivel, entre os valores tradicionais de Israel e os novos valores recebidos das culturas
envolventes, em virtucle da situa~ao em que se encontravam. Em alguns esta [usao, ou
melhor, esta lmcnll'l1.1'a{:iio progressiva, chegou a atingir tal estado, aliada a uma estabilidade
de vida, que os mesmos ja nem quiseram regressar a Israel aquando sob Ciro (533 a.C.),
com a cria~ao administrativa das satrapias, tinham essa possibilidade.4

A par deste contaclO mais ou menos for~ado e virado a oriente, urn outro foi
acontecendo paulatinamente, mais orientado para 0 Egipto (Menfis, Alexandria) numa
primeira fase, e seguidamente para as varias cidades dos imperios, respectivamente,
Ptolomaico, Selhlcida e Romano.

Todavia, tambem Ilesta chamada Diaspora ocidental ou helenlstica, duas tendencias se
notavam: uma mais abena e mais permeavel aos valores culturais, filosoficos e
antropol6gicos do Helenismo5, e oulra fechada em si mesma e totalmente avessa a qualquer
contagio. Se tal cisao tambem se verificava entre os judeus na Diaspora e, todavia, nos
judeus da Palestina que tal conb-onto chegou a vias de facto.

No tempo dos Macabeus foi quando se notou mais esta divisao interna da sociedade
judaica em dois grupos: os helenizantes, partidarios do contacto, e os hassidirn Uustos,
puros) totalmente contrarios ao contacto - se bem que adentro da sociedade judaica
coexistissem muitos outros grupos com posi~ao propria quanto a esta questao.

Este contacto ocidental esta intimamente ligado as conquistas iniciadas pOI'Alexandre
Magno (333 a.C.) e :'1 divisao do imperio pelos seus generais, subsequente a sua morte
(323 a.C.). De facto, 0 auto-divinizado Alexandre Magno querendo exaltar e tipificar a
forma de viver do helenismo mandou construir cidades que consagrassem ate a
imortalidade a grandeza da cultura helenista.6 Entre todas brilhava Alexandria, perola da

gregos ellt contacto COin a Palestina. 0 rei David contratoll Inercen{lrios crelenses. Na Sanlaria a ceranlica
~rega e anterior " destruir,io da cidade, em 722.»

A Judeia htzia parte da quinta Satrapia ("do outro lado do rio», quer dizer, do outro lado do Eufrates,
olhando da Persia). Ser;, esta comunidade que ira estar na origem do chamado Talmudr. tift IJftbiliinift.

5 "as helenizantes entre os jndeus da di'lspora e os helenizantes da Judeia tiveram que estimular-se
mutuamente. Temos uma inscrirao de Yaso, Asia Menor, que nos diz que Nicetas, filho de Jasao, 0

jerosolimitano. doou a quantidade de 100 dracmas para a festa do deus Dioniso (Corfl.hm:r:ftuJ.,749)>>,

Arnaldo Momig-liano, "La cultura griega ...», p. 345.
6 E, selll dllvicla, uilla das obras mais originais e mais bem conseguida do helenismo, que iniciada por
Alexandre, todos os monarcas do imperio fragmentaclo prosseguirao. Visava, simultaneamente, fins militares
(fixar milici,lS gregas no esparo geo-estral.egico conveniente), economicos (centros de comercio local e inter-
provincial), social (hvorecimento da miscegenarao, da fllsao de raps) e cultural. «Algumas cidacles antigas
foranl rebaptizadas, aldcias indigenas agrupadas en) "sinecisITIo"; pOl' vezes trata-se de co16nias de veteranos
(lwloihia): as maiores cidades novas, com plano ortogonal e monumento caracteristicos. IlII'uleuln,on, ;\gora,
teatro; eufilll, e preciso atribllir-Ihes lIm territorio, em geral tirado a terra real, bem como os lotes (!<kroi)

entregues aos cidadaos. A carta de fundacao de cada cidade comporta doaroes, privilegios e obrigaroes
variadas. Sao cidad~lOS llaturallnente. os gregos. soldados. colonos, burgllesesl intelectuais, e os indigcnas j;l
helenizados. A vida dcscnrola-se segundo os habitos gregos, e mediante as relacoes economicas, 0 ginasio, 0

teatro e a ling-lla. as cidades constituem-se no Illais poderoso factor de helenizarao, pois propoe ao indigena
1I1llideal de vida mais elevado», Paul Petit, I',.,;,.,,, ti'Hi"loirr. Andennr., (trad. port., Hi"l(ma UniTlP.rWll. () Mundo



zona do Delta do Nilo. Este e urn dos factos mais marcantes que ilustra as variadas en
consequcncias que as altera<;:6espoliticas da bacia oriental do Mediterrfmeo trouxeram. Ele a8
exemplifica 0 inicio e 0 consolidar de uma radical transforma<;:aocultural. ><

Os exercitos de Alexandre e os colonos que se the seguiam iam difundindo por toda a
parte a lorma de vida dos gregos: a sua filosofia, os seus ideais politicos, os prindpios eticos
e religiosos, bem como as suas manifestat;:6es artisticas e desportivas. Para tal, fundam-se
cidades novas e as antigas SaD renovadas com mais estruturas (ginasios, teatros, etc.) e
isentas cla tutela clossoberanos locais que exigiam dizimos, tributos, atraves de leis que lhe
concecliam estatuto autonomo e com estrutura politica essencialmente democratica: saGas
chamadas I:irlades fillu!s.7

Num primeiro momento, apos a divisao subsequente a morte de Alexandre, a Palestina
bcou sob 0 controlo dos Ptolomeus Lagidas, do Egipto, e so apos a batalha de Panias
(198 a.C.)He que passou para 0 dominio dos Selhlcidas da Siria, com capital em Antioquia.

A atitude dos dois dominadores para com a cultura judaica foi, porem, totalmente
dispar. Ellquallto os Lagidas do Egipto seguiam uma politica de toledincia, de convivencia
pacifica e ate cooperante9, os Seleucidas quiseram impor 0 Helenismo e todos os seus
valores pela lor<;:a.Para tal usavam a violencia, 0 terror, a guerra, perseguit;:6es ao culto
judaico oficial, decretos de libertat;:ao tributaria de cidades judaicas, e assim por diante. A
estas dllas formas de domina<;:aoestrangeira, correspondem tambem duas posit;:6esdentro
do judaismo quanto a relat;:ao entre a cultura he)enistica e judaica, que ja acima
identific'imos. Mas logo uma via media se insinua. E a posit;:ao conciliadora, por vezes
mesma concordista.

Na Palestina, no periodo seleucida, a react;:aoa esta cultura por pal-te dos judeus zelosos,
nao se fez esperar, especialmente quando foram violadas as tradit;:6es mais sagradas da
religiao judaica: 0 Sabado, 0 Templo, a Pureza Ritual, 0 Culto e a Circuncisao (d. 1 Mcb
1,14-15.45ss). Esta react;:ao tornou-se particularmente violenta ap6s a subida ao trono
selellcida de Antioco IV, Epibnes, que impos a heienizat;:aofor<;:adade Jerusalem pela fort;:a
e violencia, profanando 0 Templo com sacrificios idolatricos (168 a.C.). Os livros
macabaicos dao-nos uma panorfunica global e bem sugestiva sobre 0 que foi a react;:ao
fulminallte da familia dos Macabeus e dos chamados hassidim as medidas politicas e
religiosas que os Seleucidas impunham.

Todavia, no seio do judaismo palestiniano existiam elementos partidarios da
helenizat;:ao.lO Isto acontecia nao apenas por quest6es menores, com os descontentes com
a explorac;:aoque os sacerclotes do Templo de Jerusalem faziam, impondo as outras ciclades

Anli!!:", Lisbo". Cireulo de Leilores, s.d., p.164).
7 A Dec"'pole. de que ollvimos blar nos Evangelhos (Mt 4,25), e exaetament.e 0 eonjunto de dez.l:idluu~, livre.,
que existi""l no Norte da Palestina. compreendendo pane da Cisjordania e da Transjordania. Nestas cidades
o !!:i1ll'/llisillgregoCOIllCl,:OUa eclipsar a escolajudaica (y"shivll) vineulada a sinagoga. (Cf. 2 Meb '1,9)
8 0 nOllle advelll do local. perlo do Illar Morto, on de havia muit.as grutas dedicadas ao deus Pa.
9 A CI/.rll/. rt" lI.,.isld", se bem que fantasiosa em muitos aspeclos, apresenta-nos disso um exemplo claro. (A
CI/.'I'll/.rt" Ari.,{"il/. alriblli a t.radu(ao dos Cinco Livros de Moises a set.enta e dois judeus palestinianos enviados
ao Egiplo pelo Sumo Sacerdote, a instflllcias do rei Ptolomeu IIFiladelfo. Cf. "Carta de Arist.eia", Fernandez
Marcos (Ed.). in AjJlJl'fijiJ.\ ,lid Anli'j'lw 7iiSIIl'llUmlll, IIVol., Madrid, 1983, pp. 11-63.
J 0 De bno, «a exclnsividade nao impeclira nUIlCa a assirnihl(aO inconscient.e ou subrepticia das ideias
(·slTangei.-as. No perioclo persa, houve eontaetos entre os magos pe.-sas e judeus, frequent.es rnesmo a nivel
pcssoaI. como lllll papiro aramen da egipcia Elefantina revelou. 0 demonio Asmodeu, que no Livrtl d" 'JiJ/Jitt.\
lem 11111 p"pcl I,,,) grosseiro. e clararnente de origem iraniana, e pensa-se tel' sido este livro escrilo na
IVksopolflllli". 110 periodo helenislico, pela mao de um piedoso jlldeu. (...) A inflllencia iraniana no judaismo
(" ("riSli,,"islIlO primitivo fai cx"~erad,,. sem dllvida, pela boca de alguns eruditos, mas nao 1'0;
illsi~llili";lIl1(' ...~).1\I'Il;tld() j\lltHlligli;IIlO, (d.;, nJlltlra g-rieg"a... n. p. ~:H).



11"~.I"m 1111111111111'111111,11111'.(. ('111g('IIClllS p:ll'a II Cullo - cidades para quem a heleniza~ao
'1If',IIIIII.l\oI111.11111"",;:do '0 ,'('OIlOlllico c liberlac;:ao de uma tutela odiosa - mas tambem, e
';OIII('lllIlll 1'1111'(',l~ (1:1SS('SIIlais cull.as, porque acreditavam na excelencia clos valores do
I kl('lIisIIIO C 11'1!l0ssibilid:lcle ell' se conjugarem com os valores da tradic;:ao judaica. Este
l'i11illiO '1SpeC10 era m'lis visivel naqueles que haviam conhecido a ambiencia cultural
:1k:X'Illelrin:1,

N:lo IIOS dcvcmos esquecer que a orientac;:ao da Diaspora judia para 0 Egipto, mais
espolll:H1ea e voluntaria, dirigia-se sobretudo para a zona do Delta. Ali, na imponente
Alexandria, foram-lhes olltorgados muitos privilegios; deram-lhes uma zona da cidade junto
ao mar, e a toda a comunidade foram garantidos os direitos civis e religiosos. Esta
comunidade, ao tempo dos Ptolomeus, cresceu e desenvolveu-se rapidamente, a tal ponto
que podemos afirmar tel' sido ela urn dos protagonista pOI' excelencia do contacto entre 0

juclaismo e a helenismo.
Concomilantemente esta comuniclacle jUclaica, rica, opulenta, mantinha estreitas

rela~6es com a comunidacle jerosolimitana, a tal ponto que em Jerusalem havia mesmo uma
comunidacle dos chamados alexandrinosll, muito importante tanto em termos religiosos
como econornicos. A Tracl-Ll(;iio Grega dos LXX, cOl~untamente com aquilo que FlilVio Josefo
narra no tocante as relac;:6es de ajuda da comunidade de Alexandria a de Jerusalem tambem
atestam isso.l~ E, sem dlwida, em Alexandria, no periodo aureo do Helenismo, que se dao
os mais profundos contactos entre 0 pensamento grego e a tradic;:ao judaica. As elites
culturais do juclaismo formadas num ambiente helenico, van tentando elaborar a
aproxima.;:ao e 0 clialogo possiveis entre os dois tipos de pensar.

Este ambiellte perdurara pelo periodo neotestamentario, alargando-se ja a toda a bacia
mediterranica, e sera 0 caclinho que permitira igualmente 0 an11l1cio da experiencia crista,
nomeadamente com as viagens de Sao Paulo. Sem a Diaspora judaica 0 ja dificil dialogo
entre 0 Apostolo e a cultura grega, como Actos 17 demonstra, teria sido bem mais diflcil.

Em termos politico-culturais apos a anexac;:ao da Palestina a uma Provincia roman a pOI'
Pornpeu, em fi3 a.C., nao ha alterac;:6es substanciais. A este nivel 0 Imperio Romano,
conq'llis/.adoT w/u/,ll.istado, continua a politica iniciada pOI' Alexandre Magno. Utilizando as
grandes vias de comunica<;:ao do Imperio romano, fundamentais na expansao do proprio
cristianismo, 0 clic'ilogo traduzido na rapida difusao e troca de ideias, expande-se e intensi-
fica-se continuamente.

Ainda mais se levarmos em linin de conta que, apos as revoltas judaicas do ana 66 d.C.
(esmagada pOl' Tito em 70) e do ana 132 d.C. (em 135 e morto 0 seu chefe, Bar Kokba),

Jerusalem foi rebaptizada Aelia Capitolina e interdita aos judeus13, os quais sac obrigados a
dispersar-se pelas variadas cidades do Imperio. Continua assim, 0 Grande Exodo do
judaismo. Este di<'ilogo possivel e nunca acabado, encontrou, portant6, no ambiente cultu-
ral alexandrino, um palco vital e intelectual sobremaneira favoravel, e no qual, como
veremos a seguir, nasceu uma das mais genuinas express6es desse contacto: 0 LivTO da
Sabedmia.

11 Cf. At G. 9.
l~ Cf. FlflvioJosepho, Antit;l.lidad"'.Iutlaiws, XVIII, 4, 3.
1:> E iguallllelile aos cristi-'os, po is ni-'o era ainda visivel a distin(.ao entre judeus e cristaos. Estes eram vistos
simpleslllente 'como mais lima seita dissidente (entre muitas), adentro do proprio judaismo.



1- Enquadramento do Livro
A ambiencia sapiencial que perpassa 0 Livro da Sabedoria e, na sua expressao propria, um

exemplo eluciclativoclasrela<;oesmais amplas que foram sendo estabelecidas entre a cultura
judaica e a grega. Ele assume sem titubeios urn discurso laudatorio a sabedaria, sem poupar
encomios <lquelcsque a buscam como a melhor das realidades. Compreende-se, pois, que
exalte 0 ([,,//wr da sabed01ia encarnado em homens que Ihe obedecem, com especial destaque
para 0 S<'lbiodos Sabios de Israel, 0 rei Salomao~5, que apos a crrancia, como 0 jovem
amante ciabeleza no Banqu,eteIG, a consegue fruir. E notoria a dimensao soteriologica clesta
adesao: s6 ela salva!,cliz-seamillde; a salva{:iio e a sua remunera{:iio excelentissima.

Segundo Larcher, 0 tema bibhco das nupcias com a Sabedoria toma aqui colora<;oes
nitidamente plat6nicas ja que «( ... ) 0 autor teria integrado deliberadamente neste tema 0

pr6prio objccto do movimento ascensional evocado pelo Banquete: a nota seria dada desde 0

inicio, pela expressao - nao biblica - erastes to'll kallou." 17
Na primeira parte, 0 livro mostra e desenvolve como a Sabedoria e fundamentalja para

que 0 homem seja feliz nesta terra, ja condi<;aode felicidade post mortem. Confirma a tese
apelando ao tradicional contraste existente entre a sorteI8 dos impios e ados justos. Uma
segunda parte aborda as origens, a natureza e os meios de alcan<;artal Sabedoria. A iiltima
exalta a paracligmatica Sabedoria cle Deus, e a forma como ela, actuando por vezes como se
fora personalizacla, concluziu 0 povo eleito desde 0 Egipto, pelo deserto, ate a Terra
Prometida.

o livro foi totalmente escrito em grego e presume-se que seja 0 mais recente dos livros
clo Antigo Testamento. Possivelmente foi escrito na segunda metade do sec. I a.C. 0 seu
autor e urn judeu helenizado, uma «anima naturaliter platonicG>,I9 e orgulhoso de pertencer
a ra['a irrelJreensivel.20 Mas quer «0 seu conhecimento dos dialogos [platonicos] seja ou nao
em primeira mao, a "sua atitude a proposito dos grandes problemas e semelhante a de
Platao"" e, tenha ou nao contactado com dialogos inteiros, 0 seu conhecimento de
inllmcros excertos e indubitavel, talvez por intermediarios estoicos ou mesmo
neopitag6ricos.21

Numerosos periodos do livro tern estrutura nitidamente grega, com numerosas palavras
comp6sitas que nao existiam no hebraico, e mesmo alheias ao espirito semita.22 Em Sb 6,
17-20, aparcce uma verdadeira argumenta<;ao logica encadeada segundo 0 principio do
antecedente - consequente. Ve-se que 0 seu autor esta a par dos costumes gregos e de

14 Remetemos para a obra de C. Larcher, J~'lude" sur Le Livre de La Sage""e, Paris, Librairie Lecoffre,
OJ. Gabalda et C.ic Ecliteurs. 1969.
15 Cf. Sb 7.1-5; 8.10; 9, 7-12.
lG 209 b-c.
17 Cf. Larcher, htules..., p. 210. NOTA: 0 alfabeto grego foi transliterado em todo 0 texto, para 0 alfabeto
latino, por responsabilidade da Redaq:5.o da Revista GEPOLIS.
18 Neste senlido ullla "soTle" e uma parte cabida apos partilhas.
19 A expressiio e de S. Lange, e e retomada par C. Larcher, hllt]es ... , p. 208.
20 cr. Sb 10. 15.
21 Cf. Sb 12. 3.7; 13. JJ-15; 17, 18ss; e Sb 1, G; 7, 22; 12, 19; 15,4. C. Larcher, hudes..., p. 211.
22 No dizer de Arnaldo Mornigliano, «La cultura griega ... ", p. 345, «as afirma\;oes contraditorias da
lilcratura tahnlldica a proposito do valor do conhecimento do grego assentam na realidade do poder e
inllu(:IH:ia da cl.lllura grega na Paleslina. Os rabinos adoptaram nOJ'mas hermeneuticas derivadas da tradi\;ao
grcl-!:a;nnll'o tanlO ocorrel.l eom a terminologiajuridica dos gregos; 0 grego foi utilizado em inseri\;oes sobre
nbjcclos rit""is do t.l"mplo; e IIlna sinagoga de Cesareia servia-se do grego na lilurgia". Um sabio rabino que
"par",:" 1J:1 Mi"ll.II.flh. Mligilltth 1, 8. afirma mcsmo que 0 grego e a liniea lingua para que pode ser traduzida a
F,,~('I'illll':l,



muitas no<;oes da filosofia platonica. A critica que faz a zoolatria pode ser mais um indicio,
£linda que exterior, de que habitaria em Alexandria, onde 0 culto de animais proliferava.23
Nao parece conhecer Filon, se bem que se note que eles provem do mesmo ambiente, sem
poderem estar muito afastados no tempo. Pensa-se que este livro, em termos literarios,
influenciou Sao Paulo e, tematicamente, tera tambem influenciado certas formulac;:oes de
Sao Joao acerca cloVerbo.

A intenc;:aogeral clo autor e provar a superioridade da sabedoria juclaica, clo Deus vivo -
cle Abraao, Isaac e Jacob - em relac;:aoa sabedoria grega. Paradoxalmente, socorre-se das
noc;:oes clesta, mesmo para expressar aquela superioridade. Em face das filosofias que
circulavam, clo progresso das cicncias, clas religioes mistericas, cia astro!ogia, clo
hermetismo, parece sentir necessidade cle confirmar a fe clos seus compatriotas. E possivel,
porem, que a obra se dirigisse igualmente aos gregos alexandrinos.

A sua fonna<;ao helenica 0 autor deve com certeza aquela facilidacle de raciocinar que 0

lexico e a sintaxe hebraica nao permitiam. A elas se deve tambem a ousaclia cle algumas
metat'oras inovadoras, ou a utilizac;:aoda analogia.24 «Ele nao e nem fil6sofo, nem teologo,
mas um sabio de Israel. (...) Servinclo-se das cloutrinas platonicas sobre a clistinc;:aoentre
corpo e alma (d. 9, 15) e sobre a imortalidacle da alma, afirma que Deus criou 0 homem
para a incorruptibiliclacle (2, 23) e que a recompensa da sabecloria e essa
incorruptibilidacle, que assegura um lugar junto de Deus (6, 18-19).0 que se passa aqui na
terra nao e senao um preparac;:ao para uma ontra vida, quando os justos viverao com Deus,
mas os impios receberao 0 seu castigo (3,9-10).0 autor nao faz alusao a uma ressurreic;:ao
corporal. Entretanto parece cleixar lugar a possibilidade cle uma ressurreic;:ao dos corpos
sob uma forma espiritualizacla, clesejando assim conciliar a noc;:aogrega de imortalidade
com as cloutrinas biblicas que se orientavam para uma ressurreic;:ao total corporal
(Daniel)".25 Se, de facto, 0 autor do livro '10 expressar a sua crenc;:anuma imortalidade nao
usa um vocabulario preciso, importa aludir que tambem em Platao a imortaliclade e mais
sugericla por mitos e imagens, que clemonstrada em forma. Os argumentos visam tao so dar
razoabiliclacle a um bela eJ!Jeran{:a.

Quanto a Sabecloria em si e um atributo exclusivo clo clivino. Em Sb 7, 22 - 8, 1 e
chamacla «efusao da gloria cle Deus» e imagem da Sua excelcncia. Mas a breve trecho este
atributo de Deus vai-se destacanclo e tornanclo-se pessoal. 26 A Sabedoria, principio cle
salvac;:ao,e «uma emanac;:ao purissima cia gloria clo Omnipotente ... e um reflexo da luz
eterna (...) imagem cia Sua bonclacle.»27 Aparece ja aqui como diferente de Deus senclo,
concomitantemente, irracliac;:ao cia esscncia clivina. Nao e claro se 0 autor tera mesmo
concebido a Sabedoria como hipostase a maneira cle um Logos joanico, mas os hermeneutas
entenclcm quc nao. E vercIacie que se aproxima bastante, mas seria nele impossivel a
afirmac;:ao clc quc «0 Verbo se fez carne e habitou entre nos.,,28 Veem-se nele rasgos cle
ousacIo avalH;Oteologico, pois prosseguinclo as reformulac;:oes cIacloutrina cIa retribuic;:ao, a
partir cle Daniel, abre-se ja a recompensa clepois cia morte, assente na imortalicIade cia alma
Toclavia, nunca a mcntalicIacIc jucIaica mais antiga concebera 0 espirito separacIo da carne.
o homem cra visto simultaneamente como nefesh (activiclacles psiquicas, vida), malt.
(espirito, sopro) e basar (carne corruptivel, incluindo tambem um sentido etico) mas nunca

23 Cf.Sb '1, 2;Sb 7,22;9. 15;Sb 11,155s;13,10.Acriticae hojepraticamenteunanimena afirma(:aode que
o li"ronasceuem alllbientealexandrino.
24 Cf. Sb n5.
25 nibli" d".I"'·/I..Htlhn, Edi(.,oesPaulinas,SaoPalllo,1985,(trad.da Ed.Francesa,LesEditionsdu Cerf,Paris,
1973).cols.1201-1202.
26 Sb7,25-26.\lid" AndreChollraqlli,h, />""";,,, !lli"", (trael.port.,Lisboa,Ardelia,s.d.,p.28).
27 Sb7.2',-2(;. .
2R .In 1. 1'1.



conccbido tao polarmcntc, na tcnsao alma-corpo, ao jeito platonico. Sera no ambiente
jucleo-helenistico de Alexandria que surgira a afirmac;:aode que «Deus criou 0 homem para
a imortalidade» e, peb primeira vez, aceite a distinc;:aocorpo-alma.29

f:.: pOl' isso que em relac;:ao ao judaismo anterior 0 Livro marca urn progresso nas
formulac;:i'lesteologicas do juclaismo tardio e, simultaneamente, urn aprofundamento de
icleiasmais antigas.

2 - Livro da Sabedoria e Platonismo
Relativamente aos nexos tematicos, 0 texto e riqUlsslmo de termos, frases, contextos

sem<'lIlticos,indicadores de urn determinado ambito filosofico afecto a filosofia grega,3o
particulal'mente, ao platonismo.

Neste ponto pl'etendemos fazer uma especie de levantamento tematico das variadas
passagens em que se possa vcr e estabelecer relac;:oesentre ambas muncliviclencias. Na nossa
abordagem verificlmos que san variados os temas em relac;:ao,nao ordenados de uma forma
sistematica, mas sim dispersos sob a forma de passagens, aqui e ali, suportando 0 objectivo
global da obra, como se fosse uma ambiencia mental, urn enquadramento suposto que
evocassc as ligac;:oes. Daqui tambem a nossa abordagem tentar encontrar ali temas
platonicos cuja relac;:aopossa ser feita. Saliente-se, contudo, que a relac;:aoe intrinseca,
como se os belos espiritos nao pudessem deixar de se encontrar, e de modo nenhum como
apropriaC;:,'loextrlnseca ou acomodaticia.

Est{tlleste caso, por exemplo, a divisao tipica do platonismo entre urn topos aistheton tn
ora/on,H - lima ordem sensivel - e urn topos noeton ton anoraton - uma ordem inteligivel com
que a alma e aparentada.32 A linguagem, bem como as areas semanticas por que aquelas
duas ordcns se expressam, san claramente platonicas. Sb 13,7 afirma a nossa subjugac;:ao
pela apal'i'~llcia, pois vivenws no seio das somvras. Mas analogicamente e possivel transitar
destas aparcllcias chegar ao seu autor. A lic;:aoanamnetica e evidente. 0 lugaT de somvras e
identificado com esta vida qlle passa «como uma sombra»33, lugar efemero composto de
"bens visivcis".'J4A topografia escatologica identifica 0 tradicional sheol com 0 Hadei35, lugar
dos mortos, f~1Cilmenteanalogavel com passagens da Rej)'fiblica, do FedTO e do Fedon.36 Por
outro bdo, cruzando-se nesta topografia, aquele lugar inteligivel e 0 das realidades puras:
incorruptibilidade, verdadeira natureza, imortalidade, virtude, justic;:a, etc.37 0 autor
concebe, portanto, a realidade de urn outro plano que funda esta nossa (ir)realidade
quot.idiana. E nao recusa a relac;:aode participac;:ao entre ambos os pianos: «(...) a imor-
talidade est,lno parentesco com a Sabedoria.,,38

Assim, tambem 0 homem e imago duma outra natureza, uma natureza pura, divina, de
que esta imagem vislvele ontologicamente devedora, ainda que decaida, corrupta. E se em
Sb g, 14-15 «os pensamentos dos mortais SaGtimidos e faliveis os nossos raciocinios,
[pOl'que] Inn corpo corruptivel - tenda de argila - pesa sobre a alma e oprime a mente

2\1 cr. 5b 2. 2'1; 9, 15.
'Hl Para 0 esllldo da relarao de alguns dos temas da filosofia grega e da .\Ilbnlmia cristfl, vid" a obra de R. A.
Markus t' A. H. Armstrong, fli C,;stfl e Filoso/ta (;""1"" Uniao Grafica, Lisboa, (s.d.).
:\ I Este "/"/WIII." de Platao ,~6bvio. para alem do Tim"", tambem na Relnihliw, no F,idon, no F"dro, apenas para
refi::rir alglllls lu.~m"s.Os paralelos podem ser seguidos em Sb 1, 4; 2, 3; 8, 19-20; 9, 15; 10, 16.
,W Cr. '1';'/1"'1£ 28h. :>1a.
'\" 51>2. 5; 5. 'l.
')'1 Cr. 51>4. J 4; 15. ~);I:\. L
:V) 51>2. I; 17. H.
,Hi /(I'/"i.hlim (i I 'Ih - (;21 d: /·,,,h.,, ~H(ia. 250e; /;/itton. I07d -114c.
:17 <:1'.Sh 2. :L:I; :\. 'I; 'I. I; '1.1 2: I. I:'.
:\H Sh H. 17.



pensativa» tambem para 0 fundador da Academia raros e dificeis SaGos momentos em ~ue
o VQua consegue fixar as verdadeiras realidades espirituais, enquanto habita neste corpo.' 9

Importa, pois, uma vez que este mundo e transitorio, fugir 0 mais rapidamente possivel
de tal dircere para 0 mundo da plena liberdade. Como tal, a morte dos justos e uma ida
para a paz, para a imortalidade, para 0 supremo bem40, «mas os impios serao castigados
segundos os seus raciocinios; [pois] desprezaram 0 justo (...).,,41 Deste modo se expressa a
rela<=aoentre a virtude e ajusti.;:a segundo 0 esquema das quatro virtudes cardeais tipico da
etica antiga: «Ama alguem a justi<=a?As virtudes SaGos seus frutos; ela ensina a temperan.;:a e
a prudencia, a justi<=ae a fortaleza, que SaGna vida os bens mais liteis aos homens.»42 A
relac,:aoestabelecida entre 0 tipo de vida e 0 correspondente lugar escatologico e identica a
que Plat;'io estabelece. Para este, se a morte fosse um aniquilamento total, que born niio seria
para os im/lios.4:1 Mas nao! Cada um recebeni a recompensa do modo como viveu. Dai a
calma, a confianp e a aceitac,:ao pacifica e feliz de Socrates perante a cicuta. Porque «aos
olhos dos insensatos pareceram morrer; a sua partida foi tida como uma desgra.;:a, a sua
viagem para longe de nos como um aniquilamento, mas eles estao em paz.».44

A beleza como forma de ascensao e um dos outros lugares em que 0 autor do Livro da
Sabedo-ria e Platao comungam. Interessa real.;:ar, porem, para hi dessa experiencia a partir do
mesmo principio, a similitude dos modos por que esse encanto se manifesta em ambos. 0
tri'msito mistico descrito em Sb 6, 17-20 imita a via ascensional para 0 Belo no Banq-uete.45 Sb
3,11 evidencia a necessidade de ascese, tao acentuada por Platao no processo dialectico de
acesso a filosofia. «Desgra.;:ados os que desprezam a sabedoria e a disciplina». Esta
«disciplina» e referida noutras passagens como «1t<xtDeHx»ou «instrw;:ao»46, a qual, do
ponto de vista platonic047 exige diferentes e convergentes exercicios espirituais. E pois
imprescindivel mobilizar e concentrar todas as energias de modo a purificar-se e incendia'r-se
nessa esforpda subida para a belew.

Relativarnente ao problema da preexistencia da alma, varias passagens do Liv1'O ria
Sabedoria deixam entrever alguma permeabilidade: «a Sabedoria nao habita num corpo
devedor ao pecado. (...) [Ela] tudo renova e, entrando nas almas boas de cada gera.;:ao,
prepara os amigos de Deus e os profetas.»48 Uma passagem particularmente sugestiva
afirma: «Ell era urn jovem de boas qualidades, coubera-me por sorte, urna boa alma, ou
antes, sendo born, entrara num corpo sem mancha.»'19 Havera aqui uma referencia a
rneternpsicose50 ou ao cicio que, presente no Orfismo, Pitagorisrno e ern Platao, parece
sobreviver ainda nalgumas passagens do Novo Testamento?51 Se a resposta for positiva, a
hipotese levar-nos-ia longe j<ique se liga corn outras tematicas, v.g., a reminiscencia.52

39 Cr. FlidolL. 7!)ss:Sb9. 15- «corpocorruptive!pesasobre a alma"- pela letra tanto pocleremeter para 0

F_dm. 24(id-ee 2<18e-d.comopara0 l'i:don. 81c.Contudo,estesparalelosdevemser re!ativizados.
40 Cf.Sb:~.:\-4:4,7.17: '1.1:8.13.17;15.3;6. 3.19-20;7,22-24.27.°Flidon naodiria melhor.
41 Sb:l. 10.
42 Cf.Sb 1,15:Sb8. 7: U"tnihlim :l58a.°paraleloentre Sb 11,20e I,<i,\' 757bnao poderiaser maisestreit.o.
4;~ 1'i:d'J1L107e: «( ... ) "nnai'J1L an fin Lai,\'Iwlwi,\' fllwL!lrl'rtou,\'i( ... ) ".
<14 Sb :\. 2.

45 Iirtn'l,wlI', 2LOa-212.
<16Sb 1,5: 2.12: G, 17:7.1<1,
47 Cr.v.g.. U"toi.hlim 376e:518e:'191d:401d;btlidmfw292c; I._i,\' 659d;Filrdw55d; Flirlon 107d.
48 Cf. Sb 1.4: 7. 27.
'I(l 51> 8. 1~)-2U.
r,o Sb 8, 1()-20.

r,l I'vll1(i, 1:1-1'I: 'J'g :1.(i: «Ora.tambcma linguae Uln fogo.Como0 mundodo mal,a linguaestapostaentt'e
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[, (:1. 'i1 1(" (i, I I. I ('I"li"""'('IlI('" "'Ilr"s problclllalicas.v.g.,cosmoI6gico-teoI6gica,C. Larcher, l~L'lub·...,



Outro lema que talvez 0 proprio Platao tenha recolhido do Egipto (na famosa viagem a en
Heliopolis) e 0 lugar central da luz e sua rela~ao com 0 possibilidade do conhecimento. ~8
Nao 0 fogo devorador do deserto, ou os raios do Sinai, mas a luz que a RefJ'ublica, 506e, ~
celebra na grandiosa visr1.odo Bern em que culmina a alegoTia da linha. Tambem no Livro VII, ;;::::::
apos a subicla cla ingreme lacleira cla caverna, esse tal sol cega de tal modo 0 prisioneiro re- a!!
cern liberto, ao ferir com seu brilho os olhos habituados it escuridao, que Ihe provoca uma
grande dOL E correlativamente, '10 longo do livro, a sornbra e sempre reveladora de
ignor~lllcia,de precaridade, de fugacidade.53

Esta dimensao optica deve ter exercido invulgar fascinio no seio do judaismo helenista,
se bcm que muitos judeus deste periodo afirmem quc Platao plagiou esse ensinamento do
Moises sinaitico (dependeriam Platao e Moises de uma fonte sacerdotal egipcia comum?).
Como vamos ver, a luminosidade inerente £10 acto de conhecimento, e tambem 0

paradigma central em Filon. No LivTO da Sabedana as passagens san elucidativas por si: «Sim,
extraviamo-nos do caminho da verdade; a luz da justi~a nao brilhou para nos, para nos nao
nasceu 0 soL»; «Amei-a [a Sabedoria] mais que a saiide e a beleza e me propus te-Ia como
luz, pois seu brilho nao conhece ocaso.»; «Ela e urn reflexo da luz eterna (00')' e mais bela
que 0 sol, supera lodas as constela~oes; comparada it luz do dia sai ganhando, pois a luz
cede lug'ar a noite, '10 passo que sobre a Sabedoria nao prevalece 0 ma1.»54Por oposi~ao, as
trevas san 0 mal, geradoras de erro, pecado, ignorfmcia, infelicidade, cegueira.55

Convir;'1 referir que, no tocante it problematica do chamado intelectualisrno moral,
tambem aqui surge a mesma sugestao. E por estulticia e por insensatez que 0 impio adere
£10 mal, ja que «nao Ihes bastou somente errar acerca do conhecimento de Deus, ('00)
vivendo na grande guerra da ignorancia (...).»56Quando a vontade quer 0 mal e por ig-
norancia, e naa par urn "querer nao" insito na propria liberdade. Por conseguinte, e tarefa
de sabedoria educar para a verdade, para 0 conhecimento. Do mesmo modo que Plata057
apresentava a educa~ao como uma processo tendente a educa~ao de bons governantes, de
estadistas que conhe~am as autenticas realidades e assim, contemplativos das essencias e
possuiclores ciavisao sinoptica, pudessem bem governar a polis, assim tambem para 0 autor
do LivTIJ da Sabedoria a aprendizagem da mesma Sabecloria tern como finalidade conduzir os
reis ao bom governo e a ciencia da governa~ao.58

Posto este extenso fresco £10 nosso olhar, nao podemos deixar de reafirmar que,
enquadrado no horizonte mais vasto do Helenismo, 0 Livro da Sabedaria e com certeza urn
exemplo por excelencia do dialogo havido entre 0 pensamento grego e biblico, no periodo

p. 211. considera ainda que "certamente a invoca~ao de Sb VII, 5 relaciona Tim. 271' e diferentes termos ou
expressoes desl.e Di{t1ogo que aparecem aqui e ali, em Sb VII, 17b e Tirr~ 321'; XI, 17b (amorfJlum) e Tim. 44d;
VII, 22 (1flllno!:"rrn) e Tim. 92 1';XVI, 24a (l1II!J(Jie.Wl.,) e Tim. 76c; XVII 14b (laos) e Tim. 39b-d. Mas 0 mais das
vezes, as panlos de cantacta saa indireclos, sobretudo quando 0 [Livro da] Sabedoria aplica a sabedoria em
si mesma. ou ao seu Pneuma 0 que e dito do mundo no Timeu."
53 De ElCtO,entl'e Sb 17.16; 18,4 h;i um simile inequivoco com a mverna: «Assim, todo aquele que ali caisse,
quem quer que fosse, permaneeia eneareerado, trancado numa pl;sao sem traneas. (...) as outros mereciam
ficar sem luz, prisioneiros das trevas (...)."
54 Sb 5. G; 7. 10; 7, 26.29-30. E claro que em todas as culturas do Mhlio Oriente antigo (Mesopotamia,
Egiplo, etc.) e na propria tradic:ao de Israel se podem eneontrar refereneias a luz, ao «sol nascente», ou
~Iosas do llleSIl10 tema, para referir a presen~a ou manifesta~ao do divino. Todavia, 0 eontexto alexandrino
pennile-Ilos, indubitavelmente, ate pela linguagem utilizada, dizer que estamos em registo platanico e
esl();co (cr. Sh 7, 24-26).
55 Cr. Sh U>: ",6; 7,10.26: 17,2.20-21; 18, 1; 19, 17-18
"Ii c:r. Sh 5, 20: 'I. 11; 14,22.
,,7 Nl'lJlihlim :17Gd-~H'k; :'31e-535a.
"l-! U. Sh I, ,,: 2,12: G, 17: 7. J4; Sh G,9-11.



inter-testamentano, e que a obra de Filon, como veremos seguidamente, continua e
potencia59 configurando a propria pensatividade do Ocidente. Dialogo esse ~ue continua
ainda hoje particularmente fecundo e portador de potencialidades inusitadas.6

Introdu<;:ao
Em welo 0 De I'vligratione Abmhmni podemos reconhecer claramente uma ideia muito

cara a filosofia e que perpassa 0 pensamento antigo: a da finalidade metafisica e moral da
existencia. Tal ideal moral exprime-se num anelo pelas coisas incorruptiveis, e num
menosprezo pelo prazer, 0 qual murmura a alma: "durrnamos funtos". Nao admira pois que
no centro elo pensamento de Filon de Alexandria apare~a uma teoria da purifica~ao da
alma, atravcs de um exercicio (ascese) tendente a contempla~ao.61 0 Exodo, a subida do
Sinai, e mliltiplas Olltras passagens do Antigo Testamento, prefiguram e significam de modo
paradigmatico, 0 itinerario ascensional da alma para Deus.

Se considerarmos, como considera um bom grupo de estudiosos de Filon, que a sua
heran~a, apesar de multiplice e ecletica, sem duvida, e sobretudo platonica, ha um trecho
da obra de Platao que ilustra bem aquela finalidade metafisica e moral, no dorso da qual
segue uma apologia da separa~ao. «E os que se tornaram membros desse pequeno grupo,
que provaram a do~ura e beatitude desse bem, quando viram suficientemente a loucura da
multidao, e que ninguem executa nada de sensato [...] - depois de reflectirem em tudo isto,
mantem-se tranquilos e ocupam-se dos seus afazeres, como quem, surpreendido por uma
tempestade, se abriga atras de um muro do turbilhao de poeira e do aguaceiro levantados
pelo vento; cles, ao verem os outros alagados em injusti~a, sentem-se felizes, se viverem
neste mundo puros da iruustip e de impiedade, e se libertarem desta vida com boa dispo-
si~ao e animosos, acompanhados de uma formosa esperan~a.»62

Em Filon esta cxorta~ao para que a alma se abstenha das paixoes e vicios que
entumecem a vida entre as multidoes, remete para a tematica da fuga mundi, tema que sera
caro a muitas das posteriores releituras cristas do platonismo. E talvez nao seja
despropositado lembrar que e exactamente no Egipto que muito cedo (desde 0 see. II e
III) come~a a desenvolver-se e a proliferar 0 monacato cristao, defensor da separa~ao do
mundo, da saida jmra (J deserto. Todavia, ver em Filon apenas um nefelibata, um iniciado
qua.\B gnostico, sem contacto algum com a realidade politica e social, como fizeram Emile
Brehier e Isaac Heinemann, e um exagero, como veremos.

De qualqucr modo, tal anelo tambem aparece em nele figurado por essa busca
cOllstante da alma aspirando pela beleza de um mundo superior ao da simples
sensibilidade: porque ha uma ben~ao (em Abraao, trip lice ben~ao) que se liga com certo
genero de viela,a via obediencial a Deus. Digamos que esta vida e um exodo mais elevado, do
qual 0 Exodo do Egipto [oi apenas um simbolo. Esta vida e 0 verdadeiro exodo da alma.

No clizer de Jacques Cazeaux, «( ... ) poder-se-a clizer que uma migra~ao cla alma nao e
uma concep~ao biblica, pois que a conversao na Escritura nao e nunca explicada como

59 «Um evidenl.e candidalo ao titulo de antecessor de Filon e 0 desconhecido responsavel da Sabp.ti,nia tiP.
Satmlui", que se dirige aos reis da Terra e os convida a praticar a sabedoria, mediadora entre Deus e 0

homem .••Arnaldo Momigliano, «La cultura griega ...••, p. 343.
60 E desle di:dogo que vive 0 «ligurino ocidental ••, dizem K. Kuntzamnn e.J. Chlosser, (edit. et public.)
J~'l'/td"ssur '''.Iw'lli.tlltp./-'dl';',isl;,!'''', Congres de Slrasbourg (1983), Paris, Cerf, 1984.
61 J)" Migmlill'll" 191, no sell paralelo COli, 0 P';!l"n 65 b-c.
G2 N,'!lIihli('(l. (I~Hi dol'.



uma dhnan:lte, mas 11l1mvirar-se do homem para Deus, de uma lmica vez.,,63 Como tal, 0 UfiJ
facto cle Filon aceitar graus intermedios, grada,,;:oes,neste transito para 0 divino, mostraria :1:8
as suas mtdtiplas influencias gregas. Todavia, conviria lembrar a este autor, a primeira ~
viragem do prisioneiro dentro ciacaverna tambem acontece de golpe. ;:;:::

Se no conjunto cia obra a moral vive tensa entre a tenclencia ad superiora e as reais &
c()ndi,,;:(~)esde vida quoticlianas, isto e, se comporta um esfor,,;:ocontemplativo, teoretico, mas
tambcm lem em conta 0 justo limite num mundo moral que, essencialme'nte, consiste num
misto de tendencias, na obra em apre,,;:o predomina, sem dllVida, a sua veia mistica.
(,Porque, se nem as circunstancias da redac,,;:ao,po is que nos estao escondidas, nem 0 con-
telldo, pois nao e particularmente cuidado, fazem deste tratado uma excep,,;:aofeliz, talvez
ele nos bcilite a inicia,,;:aoa contempla,,;:aofiloniana. Filon e um autor mistico.»64

Podel11osdizer, com alguma tranquilidade, que Filon nao tem uma doutrina, se por tal se
entencle um sistema especulativo que se pode expor por si mesmo. A sua obra e uma
il11ensanebulosa onde certos focos, muitas vezes dissimulados, orgallizam ao mesmo tempo
livre e imperiosal11ente elementos fluidos, muitas vezes raros, £linda em suspensao, a espera
de melhor dilucida~ao.G!)Ela e 0 esforyo de um pensar a lant;:ar pontes entre a revela,,;:ao
biblica e a tilosofia grega; fruto maduro do pensamento judaico colocado em dialogo com 0

helenismo.
Como nao podia deixar de ser, a tarefa a que aqui nos propusemos e restrita. Tenta

'Inmder de /ingl/lo 0 texto filoniano, numa abordagem que nao podia tocar muitos aspectos do
pensamento do aulOL

1- Urn Exodo de Alma
«lahweh clissea Abra~lO:"Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a

terra que Ie mostrarei. Eu farei de ti um grande povo.»66
ESlae a grande saida. 0 simbolo de todas as saiclas.Alegaricmnente, Filon ve ai a condi,,;:ao

de toda alma em lranses de liberta,,;:ao.Porque a terra e 0 corpo, a paTen tela e 0 dominio da
sensa<,:ao,da sensibilidacle, e a 'T/wTadapaterna e a palavra expressa: «do mesmo modo que 0

lugar do homel11e no seu lar, 0 clo intelecto e no verbo». A pala1Jra e 0 lugar habitual do
homem,o I.arclo intelecto.

«Asensat;:aoe parente do pensamento, [ela] eo irracional do que e racional.» Por isso
partir nao e tarefa facil: simboliza dominar e conhecer-se; dar prova de for,,;:a,pressentindo
a felicidade que dai advirc\.Impoe-se po is, para se poder deixar a casa paterna, uma tarefa
socr<'itica,uma auto-gnose: «em todo 0 tempo conhece-te a ti mesmo.» Tal auto-gnose
Icvad a querer hlgir clo terreno que rodeia a alma, fugir da «prisao aviltante do teu corpo e
dos carcereiros que san para ti os prazeres e os desejo».6? E notorio 0 esfort;:opor levantar a
cabet;:a do homem para 0 divino. A Abraao e ordenado que deixe uma aparencia de
realidade pela propria realidacle mesma que Deus Ihe mostrara.

«Seria uma coisa singular qu~ uma sombra tivesse mais valor que os corp os, ou uma
irnil;I(;\O mais que os originais. E bem a uma sombra e a uma imitat;:ao que se parece a
illterprcl.at;:ao,e a corpos a arquetipos a natureza clas coisas conhecidas pela interpretat;:ao.
1\C]llc1cque tenrle para tais naturezas cleve ligar-se antes ao ser que ao pareceL»68 Se nao a

1;:\ J••.qll'·' C"ZC""X, ..Introduction in f-"" O"ll1II'I''' Crnn/JLel", rt" Philo'll !l'f\u,xftndr'it" Vol. 11. 0" Mi"mlitm"
Il/mtiw/IIi. I'"ris. C<TI'. 1')G'>. p. 30
(,'I "I,.l'il .. p. Iii.
{i!'. "/'.1 il .. )I. :\'1.
Iii, (:,\ I:.!, I ".
Ii? /iI' /1/1j!.'IIII"'II" H.\I.: "111111111 J:,i""'/(I' 111'11"11",

IIH th' /1/11:1111/11//1' 1'1, ••AIl/II/Iii !(I" II III/llil \/11/1/111111 I' /111/111'11111 ti/ilit/"~/I/Ill IIIII'I/'\Iltill Ii/I'IIII."



terminologia platanica, 0 que poderia parecer estranho aqui e a cnUca a mterpretac;:ao.
Entao 0 hermeneuta por excelencia recusa a interpretac;:ao? Ora, Filon esta a invectivar a
palavra, 0 verbo, que acima dissera ser a casa paterna, isto e a interpretac;:ao rotineira, a
interpretac;:ao jlt fwnsadn. 0 convite e assim, a contraTio, urn convite ao novo, a deixar de ver e
interpretar as coisas pelos quadros habituais, quotidianos; 0 convite a abrir os olhos para 0

diferente, para a conjugac;:aode Ot!tros verbos. Anelo a aventura itinerante, peregrinante,
porque 0 homem e um namada. Importa por isso sair de Ur, dos idolos habituais, suspeitar
de nOllos senlidos, isto e, abrir 'rtwis ·mundo.

Se quisessemos, poderiamos tambem aqui ver urn paralelismo com a critica que Platao
dirige a blsidade dos juizos que atribuem as sombras uma realidade que nao tern: condic;:ao
cavernosa de quem nao tem criterio para distinguir realidade e ilusao; critica aqueles que
exclusivamente instalados num plano dianoetico e logaico, como inseetos orbitando em
volta da luz artificial dum candeeiro, acabam queimados nessa luz mortic;:ae nao originaria.
Enredados de tal modo em logoi nunca transitam para a verdadeira luz, luz transformadora,
no seio da qual sc da a divina contemplac;:ao. E desse verbo enredado, sofistico, que e
preciso fugir, porque e vazio, oco.

Poderemos assim dizer que a alegoria filoniana e uma hermeneutica criadora, fugindo
as hermenetlticas enredadas em circulos de circulos. Porque essa alegoria brota do intelecto
intuitivo, do intelecto mosaico. «Quando 0 intelecto tiver comec;:ado a se reconhecer a
frequentar a contemplac;:ao intelectual, ele recusara ~udo 0 que na alma se incline para a es-
pecic sensivcl, a que os Hebreus chamam Lot [...] E impossivel que um homem tido pelo
amor dos seres incorpareos e incorruptiveis coabite com 0 que pende para 0 mundo da
sensac;:aoe cia mortalidade." it 0 que Abraao diz a Lot: «Pec;:o-teque te apartes de mim. Se
tomares a esquerda, irei para a direita; se tomares a direita, irei para a esquerda.,,69

Sair de Haran, foi pois, sair da «caverna", simbolo das cavidades sensoriais.70 Mas como
e que se sai? Nao e anulando a sensac;:6es.it transformando-as! 0 que se torna necessario e
uma prohlllda e radical transforma<;ao sensorial: «Porque os olhos SaGde algum modo
cavidades e encalhes para a visao, as orelhas sao-no para 0 ouvido, as narinas para os odores,
o paladar para 0 gosto, e todo 0 aparelho corpareo [0 e] para 0 tocar. Dai pois, finalmente,
a este estudo lun momenta de calma e de lazer e reconhecei tao exactamente quanto
possive! a natureza de cada urn dos sentidos; chegai ao conhecimento daquilo que na sua
particularidade e born ou mau, para evitar este e escolher aquele.» 71

A maioria dos homens, parafraseando 0 salmista72, saGcomo os idolos dos gentios: tem
boca e nao falam, tern olhos e nao veem, tern ouvidos e nao ouvem, tem nariz mas sem
olfacto, nao ha respirac;:aoem sua boca, nem sua garganta artiClila qualquer som. Nao e pois
pela via da negac;:aodos sentidos, mas por uma recuperac;:ao metamarfica dos mesmos. Se
verdadeiramente conseguissemos sentir! Nesta revalorizac;:aodo papel dos sentidos como
pedra de toque, algo que e espantoso em Filon, veem alguns influencias dos Essenios de
Qumran.73 H<lpois tambem uma conllersao da sensac;:ao.Filon acentua a sua admirac;:aopor
Rebecca, simbolo da perseveranc;:a,que nesta migrac;:aoexorta constantemente a perfeic;:ao

69 f)" Migrationt. 13 (cf. GII. 13,9). Importa salientar que, amiiide, 0 autor se socorre da chamada
«transparencia» clas personagens, 0 que Ihe pennite fazer-nos esquecer Abraao durante capitulos inteiros,
conliando 0 seu papel a outras personagens.
70 f)" Migmlimu. IH8; f)" A/,miL",,,i 72. (lrogli., caverna, buraco).
71 f)" Mi!!"rttlimw 188-189. No Ft,don 109b-e, Socrates desenvolve uma teoria amlloga com est.a. Nos
~:,hi lalllos elll bnracos sem 0 sabennos ...: por isso as nossas sensar.oes est.ao entorpecidas, enfraquecidas.
12 Cr. SI 1:\,). l!l-IH.
7:1 () f)f' Migmliallf'. COilIllnitos passos. nao aceita sem alguma reserva a oposi(.ao ent.re ciencia e opiniao
"·Il"i"..I, 1\" "hlll~''-)('srilll"i, do, Essenios estao ligadas a esta reform a dos sentidos. (Cf. a nota 1, da p. 77 do
/)" 1\1'1:",,111111/'. 11:1 11 ;l(IIII';~I() \lliliz;ula).



e, se necessaria, em liltimo caso, aconselha Uacob] a vol tar par algum tempo a cavema de
Haran, isto e, voltar aos sentidos para as poder transformar seguidamente. «Nesta hora,
meu Jilho, escuta a minha voz: vamos, refugia-te em casa de Labao, meu irmao, em Haran;
habitaras alguns dias com ele, ate que se tenha desviado de ti 0 rancor e 0 ressentimento do
teu innao, ~ ate que ele tenha esquecido 0 que Ihe fizeste».74 It que as sensa<,;6es tem 0 seu
peso; nao se transformam de um momenta para 0 outro; nao e de chofre ... It precioso saber
fazer as coisas, nao arrancar de tal forma 0 joio que com ele se arranque tambem 0 trigo. A
verdadeira mestria sabc utilizar com proveito 0 que para outros pareceria nefasto.

Tal retirada estrategica, cedencia temporaria e controlada a sensa<,;ao, e boa e
proveitosa, mas s6 quando Ilao e feita por aversao, 6dio ao superior, mas para fugir as
tramas do inferior. «Se nunca vistes, diz ela [Rebecca] a paixao da c61era e do
ressentimento excitado e frelletico em vos mesmos ou nos outros, ela que se alimenta da
natureza irraciollal e selvagem, nao a torlleis ainda mais furiosa espica<,;ando-a - sem dlivida
ela morderia incuravelmente - mas refrescando a sua fervura e 0 seu fogo desmedido, ado-
<;ai-as.» ESl.e trabalhar da sensibilidade e muito sinuoso e manhoso. Por vezes e preciso
rlmel//.e.l·lenlillUls e, para mais tarde as domar e fugir-Ihes, pode ser preciso voltar a Haran, ou
seja, a wvern(l rlos senlir/os; para este ado<;ar, e preciso por vezes por-se de harmonia ate que
lhes passe a c6lcra, c s6 depois devemos depor a mascara e aplicar-Ihes freio.

«Para a ll1udan<,;a de pals percebereis evidentes indicar,;6es ate nas cavidades corporais
senslveis on de estais enterrados. Eles aparecerao algumas vezes no sono profundo, onde 0

esplrito se retira das sensar,;6es e de toda a determinar,;ao corporal para se dispor a
rcencontrar secretamente a sua pr6pria intimidade; ele entreve, entao, como num espelho,
a verdade e lavou-se de todas as imagens dadas pel~s sentidos.».75

Dal a sabedoria daquele que deu 0 titulo de Exodo (saida) a urn livro sagrado. Porque
tamhem 0 Egipto e apenas um outro nome para a terra, donde e preciso sair. De la so
merecem memoria os ossos de Jose, simbolo da incorruptibilidade.76 0 resto do Egipto e
sensibiliclade, e a jJa'n{Xl cheia de cebolas cozidas e de panelas de carne. Por isso sempre houve
alguns que nao foram verdadeiros Hebreus, continuando ate ao fim ligados ao corpo, comer-
ciancio, contratando com ele, como que fechados num cofre, numa urna funeraria. Tal e 0

Egipto, tal e 0 corpo.77 It bem provavel, como alguns ja alvitraram, que os escritos de Fllon
fossem como que um criptografia cifrada, um modo a manter os seus irmaos judeus na
pureza da fe, em Alexandria, pleno Egipto.78 Como tal, as suas obras seriam, esoterica e
primeiramente, iniciaticas ao Misterio Judaico. So num segundo momento seriam talvez

7'1 Ik Mi.r:m.timw208. cr. Gn 27, 43-45.
75 0" Aligmtion" 190. 0 anelo secreta da alma parece encontrar duas respostas: na contempla(ao superior e
'"'' sonilos, limite inFerior da consciencia, dirnensao onirica e divinatoria. Alguns cornentadores veem aqui
n"", n-'Ii"r('ncia implicita ao 7'in"", 70e-7Id_ V.g., 71 b: «Fara dar algum relm'dio a este mal [0 facto de a pane
inll-riOi cia all1la nao atender ,1 parte inteligfvel] 0 deus formou 0 figado, colocando-o na cavidade em que
('51:" () intcstino. e fc°-IoIiso, brililante, doce, e amargo, para que 0 poder dos pensamentos, que brotam da
illl"'i!4('ncia, possa re!lectir-se como num espelho, que recebe as impressoes e produz as imagens visiveis».
7(; (:L lib .1.1.22. relativamente as instnll;coes e ordens que Jose dii sobre 0 que fazer aos seus ossos. A
Sl'nlelil;1I1ca salta ,1 vista: J)r: Migmtimw 18, menciona como primeiro met-ito de Jose tel- entrevisto 0 exodo.
Isto ",'io prova quc a C"d" (W-' I-Idmnt-' dependa de Filon, mas que, provavelmente, ambos utilizaram fontes
"""1111 IS: 011 enl~(). q"e a CII:,-/aIW-' f-Idmn,-, nasceu em ambiente alexandrino, De facto, ela segue a lelra a
t·~Jlli•.a(';II' de Filoll sohre 0 valor da antiga lei e clo sacerdocio_ Todavia, desvia-se dele pais nunca emprega
"" "'lIliel" d(' l,ip("SlaSe a p,davra logIJ-'_ Diz qlle Crislo e filho de Deus, igual a Deus, e nunca Ihe d{, 0 litulo
<1('V<'l'Il"(111l'I, 1:.1),

77 N~II' \'('11' a tt.·"I"'''p{,sil'' h-,"Ilr~"' 0 Ir"l'adilho pilag6rico, dc <i"" PJaI;io sc aproprioll e que Filoll, pOI'
t'~j 1"4pa,"l":I}!,I'IIN, IlItlN11:II'OII1I1'('t'l' hCIlI: .\lIil/fI,.\tHl/tI, () COI'PO {. n '{IIHlIln (1:1 :I1Ul:t (cl'. Ft:d'l'o 2:)Oc).
7H V~lIltHj 111l1(Jlt''1 ll'lil ,kf'I'IHlidcl \1 l'xit.llt'l1t'iti dc' 11111 MiMI{'liqjnd:,icn, :l(l qll:d :H~(lIH:lM <It: Filc,1l 1'lt:li:1I11

1111,111'''0 1< I, (;Ollllc'IIOIlp,11 ('''' /1\1 I,,/{/h 1,lll/11, '0111 /\'IVI/il (;11\111'1 IJI 1I1,IIIIIJI,l/i, IIJt/llilllJ, Nt'lV Ih,vC'II, lImn,



proselitistas ou apolog-eticas. Como e 6bvio esta posi~ao nao foi aceite por muitos, para os
quais Filon apenas pretendia filosofar em grego, usando como roupagem acess6ria, aquilo
que melhar conhecia, a Torah. De qualquer modo, quer numa quer noutra hip6tese, e
sempre a retroprojece;:ao de categorias que talvez sejam estrarrhas a Filon.

Rico na intcrpreta~ao e cxplica~ao dos nomes, Filon afirma que Hebreu significa
migrador.79 A condir;:ao judaica e a de uma continua migra~ao - esta devia ser uma
Iinguagem que os seus correligionarios deveriam compreender bem, eles pr6prios tambem
judeus na Di,ispora - emigrar da Caldeia, emigrar de Haran, do Egipto, regiiio do C01PO,

deixar tadas as coisas dos sentidos pelas coisas do intelecto, porque as {micas incormptiveis.
E incorruptivel e «confessar que se "e de Deus"»80 e que nao se pertencc a nada do que
vem a esta existencia passageira.81

Scm dtlVida alguma que 0 inicio desta migra~ao constitui uma autentica viragern, uma
met anoia, um «torcer 0 pesco~o» para a verdadeira realidade, como acontcce com 0 escravo
da caverna plat6nica.82 Viragem de tal modo intensa que modifica 0 nome pr6prio.83 Esta
mudanr;:a de nome e 0 sinal da Alian~a, indicio de diferencia~ao com alcance ontol6gico84
em fun~ao de uma missao.

It esta a Pascoa «<passagem») do intelecto: fugir da sensibilidade, fugir das paixoes,
abandonar Labilo «<branco») 85, 0 governador do mundo da sensa~ao, estabelecido no
corp6reo e, tal como 0 perfeito atleta no estadio poe tocla a sua virtude na corricla, esfon;:ar-
se por alcanr;:ar a recompensa, a coroa clo venceclor86, que sera para 0 intelecto a
contempla~ao clasverclacleiras realiclacles.Ou, cliferentemente, para Jacob retornar para a
casa do paiH7 terra cle Isaac, cloncle este nunca emigrou, oncle Deus Ihe clara toclas as
benr;:aose se ./fl.u;' ver, pois Israel e «aquele que ve Deus.»

pp. ~)[;-9(j: 112. defende nao so esta tese, como a de que a alegoria nao e de modo nenhurn apenas um
processo inlerpn:lat:ivo entre outros: e antes um hip.rtIs logos, urn processo de inicia{:ao a esse Misterio judaico,
um "sacrificio superior". «1'ilon sugere que ha um Misterio snperior ,1 compreensao ao qual a alegoria d,'!
acesso.»
79 Cf. /)1' Migmli{}'/U! 20. A palavra, no relato agadico, parece derivar de "s/tashtt", 'aquele que anda pel as
areias'.
80 0 sentido da elei{:ao divina e intenso, como uma rnarca indelevel e identificadora do povo.
81 Claro que nao podemos dizer ser esta experiencia heraclitiana do «tJttnla Tp.i» , que Cr,ltilo extremou e que
Platao herda e supera pdo recurso a teoria da participa{:ao, exclusiva da aporta{:ao gl-ega. 0 salrnista,
bucolicamentc. cxprime 0 llIesmo, com uma maior nostalgia qui{:a, ao dizer que a «vida do homem e como
sOlllbra que passa; (~~COIlIO a erva: de Inanh5. vicejaJ a tanJe e cortada e sec't». Contudo, no salmista, nao ha 0
wnlellL/'lus pela efemeridade. POI-que «os vales cobrem-se de trigo, os prados enchem-se de rebanhos, os
outeiros veslelll-se de testa. tudo canta e grita de alegria». Se ha lima constata{:ao da efemeridade, ela nao e
vivida de forma suspeitosa. negativa. algo de que e preciso rugir, em ordem a instalar-se no perene e
illlut,'!\'ei. Contudo. os Profetas e os Salmos nao sao textos com que Fllon se preocupa rnuito.
82 Ut<jniiJIim 5I[;c. Ali;", como veremos a ft-ente, Filon interpreta Haran, a terra da segunda 'migra{:ao' de
f\bl-aao. C0l110 «cavel-n;.l».
83 Cf. GII 17. !>.
84 Cf. J)" IILu.lnlimw nmllinUIIl. Abraao. diferentemente de outras tiguras biblicas, so muda de nome apos tllll
percurso. como que indiciando tllll processo de prova, de inicia{:ao, feilo de momentos intermedios desde a
lIwlmwia inicial ate;l .mid(/. total, 0 que revela um Deus pedagogo. Em Gn 32, 23-29 e.Jacob que muda 0 nome
para Israel.
85 Labao. diz Filon. simboliza os homens que nao conhecem "nem a especie, nem 0 genero, nem a ideia.
nem a percepcan, nem nada do que a inteligencia capta; Labao fica-se pelas aparencias" (Somni, I, 8, atnu1
.Jules Martin. I'hi/on .... p.108). Atentar nos termos claramente gregos: eiilo.-, g"nos, ide"", ennoP.rrut.
86 Cf. /)1' Mig;m.tio,w 27.
87 Cr. Gn 'H. 'J.



2 - A Ordem do Conhecimento W
Se, como ji dissemos, nao se pode afirmar de forma peremptoria e determinante, que l!~

tal 1Iid{!-ru:ia scja fruto de uma leitura directa de Platao, a rela~ao nao deixa de ser ~
sugestiva8t\: tal como na analogia da linha, ha a coisa que pode ser vista - visivel; que pode
inteligicla - 0 inteligivel, conforme estejamos num ou noutro de ambos os rugares; ha 0
1Iirlenle clas coisas scnsiveis, 0 que intelige as coisas inteligiveis (Ideias) e ha ainda um tertium
quid, na especie sensivel 0 sol, «filho do Bern muito semelhante a ele (...) que 0 gerou a sua
semelhan<;:a»8!), e 0 Bem, na especie inteligivel. No texto de Filon este esquema triadico
mantem-se inalteravel: h<l tambem algo que se faz ver, 0 ser; ha aquele que ve, 0 sabio
Jacob-Israel, «0 que ve Deus»; e ha finalmente a Fonte da visibilidade, Aquele que faz ver.
«Ora a Sabedoria nao e somente 0 intermediario da visao, a maneira da luz, mas ela ve-se a
si mesma, ela e 0 esplenrlor de Dells90, 0 arquetipo do sol, de que este e imagem e
imita<;:ao».9JMais propriamente, 0 que Israel ve nao e Deus, mas a manifesta~ao sua gloria:
a Sabedoria. Tal como na Refn/,utica 509 d, «0 bem nao [e] uma essencia mas [esta] cima e
para albn cia essencia» e aquilo que dele vemos e 0 seu ref1exo nos inteligiveis, tambem
aqui a fonte esta para alem do ser.

E assim, prossegue FlIon, que cada um dos objectos nao pode ter claridade propria, mas
antes a que pro cede do perfeito cognoscente, Deus. Enquanto que os homens apenas
conheccm as simples aparcncias, Deus conhece porque da cognoscibilidade as coisas.92 A
aceitar-se a semelhan<;:a, quase ao jeito de urn simile, com a Rep'uutica, 509 b - «reconheceras
que 0 sol proporciona as coisas visiveis, nao so, segundo julgo, a faculdade de serem vistas,
mas tambcm a sua genese, crescimento e alimenta<;:ao, sem que seja ele mesmo a genese.
[...] Logo, para os ol~jectos do conhecimento, diras que nao so a possibilidade de serem
conhecidos Ihes e proporcionado pelo bem» - somos levados a aceitar que Filon ve no Bem
platonico 0 Deus da Revela<;:aojudaica. Alias, muitos pretenderam ver na propria teo'ria rias
lrleirzs platonica 0 desenvolvimento duma doutrina mosaica presente, por exemplo, em Ex
~!).9: «Farcls tudo conforme 0 modelo da habita~ao e 0 modelo da sua mobilia que te irei
mostrar», lahweh mostra os model os a Moises - as formas arquetipicas, isto e, a aut€:ntica
realidade - para que este mime conforme os modelos que v€:.Temos assim, a urn tempo,
nao so a afirma<;:ao de um conhecimento onde predomina 0 caracter optico - Iahweh
mostra os modelos a Moises - a afirma~ao da existencia de realidades em si, pensamentos
divinos, ou 0 que quer que seja, mas tambem a afirma<;:aode que 0 que Moises fizer sera
uma mera copia, uma imita<;:aodesses autenticos modelos. Que h~a degrada~ao neste
lransito do original para a copia, como no esquema platonico, nao e explicitamente
;t1irmado, e parece-nos mesmo estranho a outras tradi<;:6esbiblicas. De qualquer modo 0
Illodelo mimetico-participativo esta presente.

/'IS Ali,',s, ," pmsivel sq~uir a relarao em varios niveis. v.g., toda prepararao do lil6sofo, digamos, 0 curriculo
'I"" "I,· lelll de segllir ate chegar ;i dialectica, a lilosotia, e que Platao descreve na Re!nihlim (521e-522e) e
I'r"li"""Il'l1le segllido pOl' Filoll, Estas clisciplinas propedellticas il contempla(.ao. levam nele 0 nome de
, ;,''''';'',1 ""fil,hUts, POl' elas e que se e eapaz de chegar as disciplillas mais elevadas. «As ciencias enciclicas san
"""10 0 ,,,:orelar do espirilO", Mas ficar s6 nelas seria agarrar-se il instabilidade, pOl'que e1as nao contem a
"iJs"I,,(;, 1'('\'<.1;111(',""0 podclIl satisLlzer 0 espirito. Elas san uma lIlera introdu~:ao a tilosotia. Como conv«m, e
1\>:"1' Ia s('rv" I q"c serve S"ra [a vil'lnde soberana cia Sabedoria: ••Sarrha em lingua caldaica (...) 'a sobcrana',
C' ""eI" ,', II,,,is sol",rallo, ,"ais dOll1inante, que a virtucle". /)11 Alm<.hmni 99], Do mesmo modo as ciencias
c'"ddi •."s, ",11 '1"(' Filoll tillha sido belli inslr"ido, estao ao serviro lilosofia, tal como esta esta ao servi(.o da
;c1)('eI", i" (/1/111,11' ,\,,/,It;II,I), Est" n'!at"o, dCI'0is de aplirada na ('6nnllla !,hillJ.ml,hift ftw:illft IIwo[o!!:;tW fara histiJria.
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Alem disso, no seguimento do que atras dissemos, apenas Iahweh, porque mostra os
arquetipos, tem verdadeiro conhecimento da realidade imitada e imitante.93 Moises tenl,
por assim dizer, urn mero conhecimento derivado. A ideia de que apenas 0 divino tern urn
perfeito conhecimento, relativamente ao saber limitado do homem, era frequente ·na
antiguidade.94 Do verdadeiro saber s6 0 deus e detentor.

Platao retomara esta heran<;:a.Todavia, nele a diferen<;:aentre 0 divino e 0 humano nao
e tao intransponivel. A alma pode aproximar-se gradativamente da fonte do conhecimento,
aproxima<;:;lonDo aClunen e a contempla<;:ao.Assim tambem em Filon para quem Deus e 0

fundamento da ciencia, porque «viu todas as coisas que tinha feito.,,95 As coisas naturais
mais sao para contemplar do que para possuir e adquirir. Dai a preferencia absoluta, nesta
obra, pela vida contemplativa96 porque a mais conveniente a urn ser dotado de razao.

Leva-nos ate aqui a migra[iio de Abraao. Como e que Filon caracteriza este estadio
contemplativo? Temos que dizer que 0 estilo de Filon, perifrastico, sinuoso, distende a
resposta pOI'mltltiplos textos clDo fio organizativo e dificil de seguir. Todavia, podemos
dizer que para Filon, este e 0 estadio da perfeita sabedoria. Para 0 intelecto e a frui<;:aoda
luz, uma visao penetrante, viva e intensa da claridade limpida das coisas.97Tal e estado a
que 0 bem perfeito conduz, 0 qual pode fazer com que as amarguras da alma sejam do<;:ura,
condimcnto superior a tuclo 0 que e deleitavel e que transforma 0 que 0 nao e em alimento
de salva<;:aoe de imortaliclade, tal como a agua que brotou do rochedo ao toque do cajado
cle Moises, qual 110vada arvore da vida, centro clo paraiso, jorranclo para 0 melhor e mais
interior lugar cla alma, 0 proprio Moises apenas vent a terra prometia, porque a visiio e
superior a possessao.

Filon rdere que, pOI'vezes em imtados douirina:rios de jilosofia ve tudo 0 que deve fazer,
mas 0 seu pC11samento fica improdutivo, nao fecundado98 e sem 0 semen, porque nao
depende do pcnsamcnto, mas do scr, que seja aberta ou fechada a fecundidade da alma.99
Outras vezes «tendo 0 pensamento vazio, fico subitamente na plenitude, impregnado de

93 .Jules lVlartin, I'ltilo1/. ... , p. 125: «Ninguem, diz Filon, em nenhum genero de ciencias, e completo: as
absolutas perreiroes (os conhecimentos que penetram todo 0 fundo das coisas) nao pertencem senao a um
so (que e Deus), Nos somos sacudidos numa regiao entre 0 fim eo comero". Nao deixa de ser curiosa esta
nota «tJl1.\u/.lirma"ell1 Frlon.
9'1 Aparec.e. para tl~lO innos Inais longe, ern Heraclito, frg. 78: «/tel/ws ~ttr anlhrolJf1ion men ouh ell/ud gnmrut.";
t1wio1"trt" /ddwi". Em Pannenides, apan;igio de uma deusa, ou ainda ell1 Euripides, n'A.\" Bru:rmlf!.l, 200-204:
«Nada e 0 que nos sabemos aos olhos dos deuses." Socrates, na AtHllogirt 20d, vai no mesll10 sentido, como se
a douta i~nor;lIlcia fosse a consciencia de que 0 saber e apanagio do de~s. 0 unico saber permitido aos
mortais e 0 saber do nao saber. «E que sabedoria e essa? Sen, talvez a sabedoria propria de um homem.
Receio bem qu" so dessa eu seja sabedor".
95 Gn 1, 31: Cr. f)" l\lligmlion" 40-42.
96 J)e iWigra.lim'W 47 :«The(rn!lilduYLl gar tis fl1/wino'fl, bios 1117ulllon oilleimt'tnlmo.\' [o.t.,riJup> «Nao e a vida contelnplativa
~referivel a todas as outras e aquela que melhor corresponde a condi~ao de ser racional?"

7 J)f! Migmlimw ,\7.
98 A fecuncla(ao do int.e1eeto parece ser urna irnagem cara a Fflon. A est.e proposito, Goodenough considera
que a tradll('10 grega dos LXX tinha tornado possive! urn judaismo concebido e vivido a maneira dos
misterios pag;los. As ideias essenciais sobre as quais 0 autor sustenta as analogias sao a de Deus como tluxo de
LllZ, com 0 pleroma que procede dele, e a de «principio feme;1», que e acompanhada pOI"Olltro lado de uma
"no(.ao de bissexualidade" e que "combina a no(.ao da genitrix universal com 0 poder de fecundarao." Cita
o autor v"rias passagens de Filon onde Deus e dito como 0 pai do universo e a Sophia, sua mae. Noutras
passagens 0 Logos " fonte da Sabedoria (hokhma) e a Sabedoria e mae do Logos divino. Goodenough,
"11.1;;1., p. 18-22. "lnal R. Arnaldez, "Introcluction ...", in ["'.1 ()"ulIms (;mnjJi"u,s rir: Phil,,'1/. rl'AI.r,xrtnrlri", Vol. 1, [)f!

01'ijir:i" Mundi, Paris, Cerf, 1961, pp, 61-62. 86. Encontramos aqui nao so a polissemia do termo Logos, que
variadissilllos autores referem, como v.g., Bousset, que afirma tel' este termo nao so sofrido intluencias
nrq~as, ("Olllll, (' sohrcilldo. IeI' recebiclo tra(OS dojuclaismo popular.
.~) (hot ('Slllclio:-.us :-':10 11l\:tl1iIlH.'S ('Ill V('I :tqlli lill~lIag'cn, e innucncia cst6icas.



comum entre judeus helenizados, como e 0 caso de Artapano, que escreveu uma biografia
de Moises onde este aparecia como mestre de Orfeu, e legislador dos egipcios, ou
Aristobulo, um seculo antes de Filon, tese que continuara pelo periodo patristico.108

Tal predominio do Logos aparecia ja na triplice promessa feita por Deus a Abraao. 0
rltrixa a tua terra simboliza a esperan<;a na vida contemplativa; deixa a tua parentela por uma
outra posteridade, Cl~O crescimento e infindo em niimero e grandeza, e 0 sinal da sua
supremacia no dominio da beleza moral; eu te bendirei109 significa a doa<;aode um verba que
merece elogio. Ora 0 vnbo pode ser comparado quer a uma nascente-fonte, quer £10 curso
de ,'\gua. Enquanto 'fI,asr;rnle,0 ve,.bo e 0 que esta apenas em pensamento nao expresso, em si
mesmo. Mas como CItTSO de rig-Ita e 0 que se derrama pela lingua e pela boca. E ambas as
dimensoes sao de cultivar, porque ha os que ref1ectem excelentemente, mas SaDtraidos
pelo verba que os expressa mal. Eo caso de Abel, que <'pensa de forma irrepreensivel» mas
faltando-Ihe a «pratica oratoria sucumbe perante um temivel rival.» 110 "Outros, pelo
contra.rin, sao habeis na arte de comentar, mas sem qualquer ideia valorosa, [cheios do
amor de si ) como por exemplo, aqueles que SaDdenominados sofistas, e ne!es a musa esta
ausemc.» Ora, Deus nao d,'\ fragmemos do ve,.bo. Quando aben<;oa da 0 duplo pape! de
pensamento e expressao; 'fI,(lJr;enlee CIJ:1WJ de rigaa. Moises e 0 verbo pensante, contemplativo.
Aar<lo, por seu turno, e 0 verbo proferido.l11 Ele e 0 que diz, 0 que expressa e manifesta
por palavras. «Porque pertence £10 pensamento cap tar 0 objecto e £10 discurso proferido
exprimi-lo,>.Alguns veem nesta linguagem inf1uencias estoicas.112

Podemos dizer igualmente que em Filon aparece esbo<;ada a doutrina do mestre
interior, doutrina presente tambem em autores cristaos, como Clemente de Alexandria, que
tera 0 sell expoentc maximo no De 'mag;islm de S. Agostinho. Aarao, verbo exterior, apenas
expressa 0 que Moises Ihe comunica. «Tu the falanis e tu colocaras as minhas palavras na
sua boca».ll;\ Quando 0 Logos contemplativo esta na treva, quando entra na "nuvem», 0

lop;os discursivo, dianoetico, que persuade1l4 move-se no vazio, cala-se, ou pode ate
prevaricar. A razao emregue a si mesma perde-se, ilude-se numa luz, qual brilho de bezerro
de oiro J 1" que a cega para a verdadeira luz.116 E este verbo que urge abandonar. So

108 Cf. AU"grrrill I. 3'1: F. .Josepho. AIlllersus A1,imll"n I. Para Aristobulo, Pitagoras, Platao e alguns poetas
«antigos» - HOlllero. Hesiodo, Orfeu - tinham aprendido nos livros mosaicos. Este argumento sera, urn pOLlCO
mais tarde. 1111'1 III~ar comulll entre os Padres Apologistas. como pOI' exemplo, Taciano, no seu Di.H.1trSo IWS
(;·mgm. rctomado Olinda pOI'Agostinho na J)I<I.i"illlll< lJei.
109 « luti mtllJge.m SI!». •..

110 J)I<Migmlilllll< 74. Em outras passagens Fllon identifica com Caim e Abel dois tipos de filosofia, ou dois
estados de espirito: um on de ha apenas rcla<:ao consigo mesmo e com 0 seu proprio espirito, [e a critica 010

orgulho jntelectua!. 010 amor de si, ;'1",ila'lllill. que cOITesponde a oil<.\i" (ffrl<SUlll:iio, /tlla t:mLlitierttf1to tie .\i) isto
e, ao afastamellto de DellS. - No horizonte delineiam-se j,l 0 ·)i't:'!'I·tml iln'/'lle t:i"ilale.1 Ihuts nmores tlltO"

agostiniano] e olltro. Abel, que tudo 0 q"e tem de melhor 0 reporta a DellS. (d..Jules Martin, Philon ... , p.
119).
111 Parece ineg,1vcl a divicta " posi<:1"0cst.oica, segundo a qual 0 pensamento (logos interior) exprime-se em
palavras (lo.~"s pro/-"Tido) sem que. cOllludo. 0 logos se separe de si mesmo. S. .Justino aplicara posteriorlTlente
esta relac;'\o a Deus Pai c Cristo, «Verbo primog"nito de Deus».
112 .1,1que" verba utilizado (kllllllllmiJmwim) para indicar esta apreensao do pensalllento e 0 que 0 Portico
utilizava .
.11'1 Tcmos aqui aquilo que Illuilos autores. chamam a reduplicacao do logos, ou a existencia de urn logos em
dois pIanos: Ulll transcendenle, superior, contemplativo (mosaico). e Dutro imanente na realidade, principio
activo na propria realidade (araonico).
11'1 0 «segundo sinal»; Cf. Ex 4. 9.
115 Refere Carlos Silva. "Caos e Experiencia Espiritual", in (;IlOS & Melll-I'siwlogill, Lisboa, Fenda, 199'J,
p.2H~. a pr0I"lSilO do "impossivel COIllO paradoxal illl-1W.I.\iiJilitl,uU· que «e esta a experiencia crucial dOl
cOllsc:ii'IICi;1 do lilllilc (' ;Iqllt·!:t <jll(' ;lcl V(> 11 \ 11:1 iuid.apl.o panl1cnidea. quando se abre a porta da 1110rada da



quando 0 mestre de pensamento, que e 0 intelecto - Moises - ele pr6prio iluminado pela !R
Luz suprema, derrama as suas aguas no caudal e fecunda 0 verbo, Aarao, algo e dito to
verdadeiramente. 0 resto sao vaos e sofisticos discursos. «Abraao, ou a alma em estado de ><
migra~a(), vai, na sua conversao intelectual, combater os Sofistas, mudar uma linguagem ~
pelas palavras infaliveis do Logos divino [117], deixar-se recriar pela Palavra da Lei».118 .1!
Aquele que se deixar dominar por Amelec1l9 tornar-se-a urn separado.

A critica a palavra esteril parece ser uma das preocupa~6es de Filon «Ora, entre aqueles
que se abandonam a contenciosas discuss6es, nao ha urn s6 que possa nem falar nem
escutar." «Todos eles se ocupam da filosofia mas somente para fazerem parada com as suas
vas palavras».120Ouvindo-os, quase parece que eles assistiram it cria~ao e penetraram nos
desfgnios de Deus: mas antes, nem se conhecem a si mesmos, nem ao universo. S6 com 0

mestre e que se podem' veneer os sofistas, principalmente os sofistas egfpcios que
metamorfoseiam os seus cajados em repteis, dando ao discurso urn caracter bffido.121Para
os vencer e preciso utilizar de todas as artes, incluindo a pr6pria eloquencia ret6rica. Para
lhes levar a melhor e para que 0 recto discurso possa engoli-r 0 dos egfpcios, s6 0 verbo de
Aarao, exprcssao do pensamento de Moises. E 0 que agora parece habilidade (ret6rica) sera
promovido a profeta, quando 0 intelecto, por seu turno «for promovido ao divino.,,122
Nesta Iinha Filon opera uma analogia bastante curiosa: a Sabedoria (simbolizada por Sara)
teve lun .lilho nao como as egfpcias (sofistas), na melhor idade do corpo, mas como as
mulheres hebreias, no termo da idade, onde as coisas sensfveis e mortais estao em vias de
fenecer e a inteligencia e imortalidade come~am a 11Ol-ir.Tal como em Platao, a sabedoria e
uma colheita da tarde.

Os prohlemas que esta exegese aleg6rica de Filon levanta123, se considerada como
tinico metodo, san f<1ceisde perceber. Muitos judeus cultos compreendendo urn outra
alcance espiritual das Escrituras tendiam a negligenciar a pr<itica dos preceitos. Na
comunidade alexandrina alguns judeus, olhando apenas para 0 sentido espiritual e
aleg6rico, haviam come,,:ado a desleixar 0 servi~o littlrgico, os preceitos rituais, as festas, 0
Verdaclc c. COII'O par 11111caos boqlliaberto, tlldo se extinglle nessa Illz; au entao, quando, de Platao a
Nietzsche. por esse mesmo brilho hipnotico da razao se esquece ou lembra, 0 dionisiaco impulso, a flauta
bifida de Pall, a Illetistofelica COnVOG1(aO,a suspeita de cada momento, a voz desencontrada, dir-se-ia, desse
twi rltlllw-nlirtl.))
1Hi Ex :\2. 1-20.
117 Cf. / i" Migmli01w 72.
118 .Jacqlles Cazeaux. "Introduction ... "', pp. 33-34.
119 Filon explora ou for(.a aqui 1111\duplo sentido para a palavra Amelec: fatia, bocado; povo que aduJa e
que convenet'"o
120 S01I111i.lI. 40, apud Jules Martin, PhiLon ... , p. 121.
121 Esta <lllalog-ia dos 'discursos com os <'sofistas" egipcios, que transformam os cajados em n:;pteis bifidos,
nao deixa de Iembrar as AntiLog'ias de Prot;igoras, onde a uma proposi(ao sempre outra se Ihe pode opor; ou
na feitura de rlois discurso contr,irios no mesrno dia, como se tivera uma lingua bifida. Esta bifidez era
ig-uallllellle IIIll dos Slmholos da ilusao presentes no Po"rna de Parmenides.
122 ,,!litlll,iflSIlS esl;1 Illuito proximo de ,,!,itlwsi.I·, "ac(5.o de pOI' sobre, pOI' cima", e de "!,ith,,iazo, "ser inspirado
pclos delisI's. profdizar. dar Ulll ar ou caracter divino". Estamos proximos da tlu",sis, como se Moises acabasse
pOI' se trallsforlllar, fundiI', no divino. Contudo, a radical alteridade de Deus nao permite ao inteleclo
cOIHelllplatil'o Illosaico a fusiio. 0 judalslllo de Filon e aqui mais forte que 0 seu platonismo. 0 trecho biblico
que supon.a esta aleg-oria e Ex 7, I: «Iahweh elisse Moises: HEisque le fiz como 11111deus, e Aarao, leu irmao,
ser{t 0 tCll prof"eta.)
J 2:1 lV1<;lOdol;1Ilque, conlrarialllente 010que a for dizer-se, Filon nao e absolutamente original. Para alem de
ser Ulll ul(~I'odo utilizado por algulllas escolas filosoficas gregas, 0 Portico, era comum entre os judeus
;t1exandriuos, como e 0 caso de Aristobulo, (Arnaldo Momigliano, «La cultura griega ... », p. 343), de
Eupolelllo (que foi a ROllla negocia •. a alian(a em nome de.Juelas Macabeu e e provavellllente 0 autor de 11111
li\'ro em g-reg-osobre OSrcis ele .Jud,i, onde Moises c apresentado como 0 invenl'or do alf;lheto). de .Joseph".



u;, Sabbal, a circuncisao124 Dai a intervenr,;ao de Fllon em ordem a colocar urn travao nestail.S exegese demasiado espiritualizada. Diz Fllon, fazendo uma comparar,;ao elucidativa, que,
>,~ ainda que 0 corpo nao valha por si, mas por ser morada da alma e, como tal, se deva cuidar

dele, assim se deve tambem cuidar da f6rmula das leis: uma vez observadas [as leis],
conhecer-se-:\ com mais lucidez as coisas de que elas san simbolos e evitar-se-ao as acusar,;oes
da multidao. 0 que e importante e 0 espirito, mas nao se deve desprezar a letra. Nao
deixando de colocar limites a sua pr6pria tendencia alegorizante, em que e mestre, nao
deixa de defender 0 sentido literal. «Se e verdade que uma festa simboliza a alegria
espiritual e a aqJlo de grar,;asque sobe ate Deus, nao abandonemos, todavia, as assembleias
que as estac;:ocsregulam. Se e verdade que a circuncisao exprime a separar,;ao do prazer
com lodas as paixoes, nao vamos, contudo, suprimir a lei pratica da circuncisao. Porque
desprezariamos tambem 0 servir,;o do templo e mil outras observ~ncias a forr,;a de nos
interessarmos apenas pelas tmicas luzes do sentido profundo. Nao. E preciso admitir que
estes dois aspectos da Lei correspondem urn ao corpo e 0 outro a alma [...] Porque a
observancia agup a inteligencia para 0 simbolo.,,125 E 0 verdadeiro sabio deve eslar atento
tanto aos .e:ranrJesgttn.lws como aos pequenos ganhos, isto e, a substancia autentica, as leis
fundamentais da conduta que pertencem s6 ao autentico herdeiro, e as doar,;oes, as
convenc;:oessociais, apenas para os filhos bastardos, mas que san igualmente importantes.

4 - A Genese do "Kosmos"
Se ha domi nio ollele a postura de FlIon nos deixa desconcertados e exactamente na

problematica da genese do universo. Este e talvez 0 melhor dominio para verificar aquilo
que se chama 0 ed.elis"IIwde Filon. 0 mundo esta ai, e urn factum. Mas tal dado pode dar aso
mtlltiplas illlerpretar,;oes. No De Providentia 1, 12, Fllon prefere falar de uma causa primeira
para que seja possivel uma coisa passar do niio-ser ao sa; porque 0 nada nao e origem nem
fim das coisas. Seguindo de perto a doutrina aristotelica da causalidade que conhece
bem120, FlIon aceita atribuir a Deus 0 papel de causa final e criadora. Foi esta nor,;ao de
uma Deus criador que escapou aos fil6sofos, mas que Moises, instrufdo por Deus, nos deu a
conhecer, elescrevendo 0 nascimento do mundo. Deus opera uma verdadeira criar,;ao.Ele
nao e somenle um ordenaelor, mas criador. «Fez sair do nao-ser, a obra mais perfeita, 0

universo.,,127 Claro que ser criador nao modifica em nada Deus, porque ele opera pelo seu
Verbo.

No De Mi.e:ralion.e, Abraao antes de sair da caverna de Haran, ja havia feito uma outra
migrac;:ao.Migrac;:aodo panteismo caldaico, da terra da confusao. De facto, em resultado
dos seus profundos estudos dos astros, dos hor6scopos, os caldeus afirmavam que Deus

da <:tITtlt d" ATistp,ia, Filon de Biblos, na sua obra «Plwinil<iha", (cf. Eusebio, Pmp,!JIlwtio J';vfl1lp;p,lio1,9-10) critica
c1uramente lal 1l1t~lodo.porque nao respeita 0 senticlo hist6rico dos acontecimentos e porque obeclece a fins
politicos. Quauto a Filou de Alexandria 0 que faz e dar ao metodo aleg6rico um alcance que ate ai nao
possu,a quaudo aplicado a Biblia (fundamentalmenle ao Pentateuco: os Profetas e os Sapienciais inleressam-
no pouco). Alclll disso, as suas interpreta(.oes aleg6ricas inovadoras inspiraram muitas das interp.'eta(.oes
uistas. Da, a "autoridade" de Filon relativa1l1ente ,I alegoria. (Virlp,.Jean Pepin, Mythp, p,[ Alltiglfril!. Ll!s Originl!s

Ol'l!(.'(j',.wsI<II"s (;ont".\·totionsjUiltio-Clm;tiwwlIIs, Paris, Eludes Augustiniennes, 1970,especialmente, lP parte, Cap.
I, pp. 215-2'14).
124 Fauo que nao de\,er{l estar desligaclo, segundo alguns autores, do surgimento cia gnose alexandrina,
cujos contornos s{,o 111alconheciclos. Indepenclentemente disso, a aten(ao ao sentido literal, revela, segundo
al~lnls ;uuores, (v.g., Edit.h Stein, Philo ""/.II tier Mirl'l'lwJt, Giessen, 1931) uma influencia not6ria da IUtggfUl"
hisll,,·;ca. lil'ica do midmsh palestiniano, sobre 0 metodo aleg6rico. Cf. R. Arnaldez, «lntroduct.ion ...», p. 88.
(:C)1I11ldo, () ttkgc )1'i.~1ll0 !-{re~o logroll influenciar talnbenl 0 judaisillo palestiniano.
1:.1!i /),. MigwfilllU' !)2.!l:l.
I~n (:I'. ()Hm'\I;ol/", ;/1 {;/'lfl',\; I. !'lH.
1"7 111111111,",," III, 11":1, II. 171;.II/I//fl.lul<-sMartin, I'hilon .... p. 70.
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estava misturado no todo, que nao Ihe era anterior e que nao era 0 seu criador.
Ora 0 intelecto clo universo, Deus, na sua existencia tern de exceder toda a natureza

material, envolvendo-a em lugar de ser envolvido. Diferentemente· acontece com 0 nosso
intelecto que nao crimi 0 seu corpo, sendo este obra doutro. E pOl' isso que ele e envolvido
pelo corpo como pela sua urna. Deus e, pois, sempre excedente, pelo que Moises afirmou
tel' Ele a visao sin6ptica da realidade: 0 Pai do universo e 0 inspector do seres criados:
"Deus viu tudo 0 que tinha feito e eis que tudo era muito born», E nao seria possivel a
ninguem perceber do alto as coisas organizadas senao 0 seu autor.128

Assim, '10 refutal' a opiniao dos Caldeus, Moises refuta tambem os caldeizantes que vem 0
seu destino nas estrelas e que pretendem mesmo ultrapassar os ceus sem, todavia,
encontrarem a felicidade. Para Moises 0 mundo foi engendrad0129, e nem ele nem a sua
rtlrna sao Deus; llem os astros com as suas revolu~6es sao as causas mais antigas dos trabalhos
humanosI30 E todo este conjunto nao tern consistencia senao pOl'potencias invisiveis que 0
criador (0 demiurgo) fez estender desde os confins da terra ate aos limites do ceu.131

Quando se diz «Deus esta no mais alto como ca embaixo, na terra»132 deve-se entender
nao Deus mas a Sua potencia. E a potencia fundamental e a Sua bondade; potencia 133que
pi'>s,organizou e proveu os seres na sua completude. E Deus criou atraves dos seus
illlermediarios pOl'que e born: Nao se invoca para 0 acto criador a Sua omnipotencia, a
superabundallcia, mas simplesmente a sua Bondade, potencia primeira, «Digamos pois pOl'
qual raz:lo aquele que formou 0 tempo e 0 universo os formou. Ele era born, e naqueles
que bons nUllca nasce a inveja do que quer que seja. Isento de inveja ele quis que todas as
coisas fossem, tanto quanto possivel, semelhantes a ele mesmo.» Porque «Zeus nao e
illvejoso.,,l3'[ Mas como e que 0 demiurgo, na cosmologia filoniana, cria a realidade?

Tal como Moises tomava como modelos as realidades que Iahweh Ihe mostrava, assim
t:llnbcm 0 derniurgo, contempla a «Ideia das Ideias» e, mimando-a, cria a realidade. Aqui
1,'lIonenviesa urn pouco a posi\;ao que seria de esperar relativamente ao que vinha dizendo
alr:'ls. «Desde 0 momento em que Deus resolveu formal' este universo visivel, ele instituiu
primciro como modelo, 0 universo inteligivel: este deveria ser para a sua obra urn rnodelo
ill('orp6reo semelhante a Deus; e segundo este modelo, Deus instituiria 0 mundo corporal,
illiagelll posterior ao prirnitivo original, e contendo tantas especies sensiveis quantas as que
o origillal con tem de especies inteligiveis; mas este rnundo das ideias, nao cligais nern
illl:lgineis que ele ocupa tallugar: isso nao e permitido.» «Este rnundo das ideias nao pode
1('1' Ollll'Olugar senao 0 Verbo divino que ordenou 0 nosso universo.,,l35 A ideia principal e
.1 <la exislcncia de um universo inteligivel (lwsmos noetos) que este rnundo imitaria. Isto
1111 11;1 ;1 cria~:ao num processo, na medida em que a duplica: ha uma prirneira cria~ao ex
llllii/" <los :lrquetipos levada a cabo pOl' Deus, e uma segunda cria(xio que e da institui~ao
!I('S5('S lI1odclos intelig[veis no sens[vel, pelo demiurgo, potencia divina, Verbo.l36 De
'I";dqllcr Illodo, permanece 0 problema de determinar com precisao a natureza das ideias
,II '1"('lipi ';15.

() Vnho de Deus e simbolizado pOl'urn selo que se imprirne indelevelmente nas coisas e
Ill(' (,Oil1'('1'(' :I sua singularidade: sobre a cabe~a «ha uma lamina de aura puro, suportando a



U~ marc:a de urn selo: Santidade de Deus, e sob os pes, no rebordo da tlmica, campainhas de
~~ aura e bordados floreados». a selo e a Ideia das ideias, aquela segundo a qual 0 senhor for-= mou a imagem do universo, rnas sinal claramente incorporeo e inteiigivel. as bordados
~ noreados e as campainhas sac os simbolos das quaiidades sensiveis, isto e, 0 mundo
Q) sensivelyn «0 Ser que a imagina\;ao projecta por todos os lados nao se deixa ver,

verdadeirarnente, em parte nenhuma; ha somente a verdade no or.lculo onde se diz: (...)
"Eis que eu estarei it tua frente" precedendo todo 0 ser criado, sem ser imanente a este
homem e sem se fazer transportar por nenhum daqueles que formavam 0 seu sequito.»138

De novo Filon come\;a a tergiversar. E que se ele reprova claramente os filosofos por
terem ignorado a cria\;ao, nao consegue por seu turno fugir totalmente a nO\;aOde uma
materia prirneira. «Deus quis adornar uma substancia que, de si mesma, nao possuia
nenhuma beleza e que era susceptivel de se tornar todas as coisas: porque, pOI'si mesma,
ela nao tinha ordem nem qualidade, nem vicla.,,l39 Este problema de uma materia prima
dificilmente (; resolvido pOI' Filon. «Admitamos, se e preciso, que 0 universe nao foi
produzido, que ele e eterno: sigarnos 0 pensamento dos celebres filosofos Parmenides,
Empedocles, Zen.1o, Clean to. Da sua hipotese seguir-se-a que Deus nao produziu
eternamentc a materia primeira.»140 Claro que Filon nao a aceita tal qual aqueles filosofos.
A sua nO\;aOde «materia primeira» vem-lhe mais de Platao e dos estoicos, mas tambem
nunca the precisou exac:tamente a natureza, deixando sempre margem para dllVidas.Num
outro passo a sua linguagem e a de um filosofo alexandrino: «A materia de todas as coisas
era informe: Deus deu-lhe uma forma; a materia era indeterminada: ele determinou-a; ela
nao tinha qualidade: de deu-Ihe tal e tal qualidade; ele acabou a obra; colocou 0 seu
proprio selo sobre 0 universo: isto e, a imagem de si mesmo, a ideia, enfim, 0 seu proprio
Verbo».141

Ha, todavia, Otltras passagens onde ele ensina que Deus CriOtItoda a materia de que 0

universo e composto. E nestas passagens que nos deixa perplexos, pois, como afirma Jules
Martin, Filon parec:e em absoluto nao ter consciencia da irredutibilidade das diferentes
iinguagens que utiiiza. au nao sera, ao inves, que todas essas linguagens mergulham numa
lmica e mesma linguagem? Sera que no fundo ele pensa que em todos os dizeres borbulha
uma e mesma experiencia primordial, onde todas as metaforas bebem? Talvez essa
linguagcm permita sanar 0 enclausuramento da nossa logica. Pode ser que a diferen\;a, 0

erro seja apenas perspectiva, e pela coincidentia opositomm se aceda ao fundamento de todas
as coisas.

Para concluir nada melhor que a sintese feita pelo proprio Filon. «Em resumo, 0

espirito efectua esta passagem que the fara atingir 0 Pai da piedade e da santidade. Ele
remmciou primeiro a arte dos horoscopos que 0 tinha persuadido fazer do mundo 0 deus
supremo, quando ele e uma criamra do Deus supremo; [renunciou a arte que 0 tinha
persuadido] a vcr nos movimentos e nas evolu\;oes dos astros a causa que os homens
procuravam para 0 seu fracasso ou, ao contrario, a felicidade. Numa segunda etapa, onde e
levado a fazer de si mesmo 0 ol~iecto do seu exame, a filosofar no dominio da sua propria
habita~ao, sobre 0 corpo, a sensa\;ao, a linguagem, ele reconhece, de acordo com a palavra
do poeta, "0 que se, seguramente, se encontra nas [profundas] moradas do bem e do mal"
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14'\ A existellcia de Deus pode ser conc1uida, mas 0 conhecimento da essencia do ser divino e muito dillcil

\

)~lra 0 !Jolnell1.

II/J I);, Migrl/.til/.nll 19'1-195.
[/15 Siqllt"n. c1<\divade .Jacob-Israel (lIirJente de Deus), aJose e seus innaos (Gn 48, 22), fora tambem olugar
tHICIe. ap6s ° Exodo e as guerras de conquista da Terra Prometida, todas as tribos fizeram UIlI pacto
(challlado Pacto de Siquem), renovando a Alian\;a sinaitica, dizendo: "Somos do Senhor!» (.Js 24). Siquem
na. peb slla posi(_:ao central e elevada, um lugar favon\veI it reuniao das tribos (cf. IRs 12), e pelo seu
passado. lillha 1I11laposic.:,lo predestinacla para a conclusao deste pacto religioso: nela Abraao ergueu um
"11,,r «:11 12. li-?) e J"cob adquiriu 0 seus clireitos (Gn 33, 18-20) e \anc.:ou fora os iclolos traziclos cia
Mesopol;'""i,, «(;11 '\5, 2-4). E claro que Filon est;\ por clentro cle toclo este horizonte simb6lico e aproveita-o
fil{)solic<II1IC111l'.

1'I(, Foi ",-d('sco!Jcr!o elll versao lalilla pclo jucleu italiano Azarias de Rossi, no sec.XVI, mas nem sequer
(kp()is (!cSS(' f('c!t's('o!>rilllclilo l('vt: al~tlilia rclcv:l1H:ia para os IlChITIIS.

(Odisseia, IV, 392), Depois, trilha uma via que, a partir de si mesmo, Ihe abre uma
esperall<;:aH2 de captar pelo espirito 0 Pai do Universo, mau grado a dificuldade que se
cxperimcnta em pressenti-Lo e em adivinha-Lo. Ha a ciencia exacta de que ele e, e talvez
urn dia sc saiha 0 qucDeus e.143 Ele nao permanece mais tempo ern Haran, Cl~O 0 nome
designa os orgaos da sensa~ao, mas volta-se para si mesmo: [pois] quando alguem e movido
mais pelo senslvcl do que pelo inteligivel, nao ha meio de chegar ao ponto onde 0 Ser e 0

objeclO da invesLiga~ao.»1'14 Assim 0 intelecto percorrendo todo 0 pais em viagem, chega
atc ao <<lugar de Siqucm, para 0 carvalho elevado»,145 lugar preferido pelos amantes da
contempla~~tO, depois de todos os trabalhos da viagem. E niio te deixes dormi-r, porque 0 sono e
r:eg,n,'IIUIS a vig,ilia alt-na a vista.

Se uma das grandes preocupa~oes de Filon, como foi patente, era de critica a palavra
estcril, crcio que este repto tera talvez hoje mais do que nunca uma inusitada actualidade,
nao s6 em termos de exegese biblica, como de hermeneutica fIios6fica. Critica que nao
deixa de constituir uma scria interroga~ao acerca da signijical;iio real deste acto de par ern
letra de forma a rcflexao, na displicente e ate enfadonha multiplica~ao de trabalhos, de
coment,irios, de disserta~6es, em que hoje 0 trabalho filos6tico parece divertido.

E, paradoxalmente, Filon acabou pOl' ser acusado exactamente daquilo que critica:
demasiado clIredado lias malhas de uma interpreta~ao nao realizante da Palavra. Dai que,
historicamellte, a sua inten~ao se tenha gorado porque, escrevendo tanto parajudeus como
para gregos, acabou pOI' ser ignorado pOI' uns e pOl' outros. as judeus esqueceram-no
ainda6antes de tcrem esquecido 0 grego.146 as gregos talvez uuuca tenham chegado a
lembr{t-lo. Foram sobretudo cristaos os que nele se recouheceram, e 0 reconheceram como
predecessor nesse esfor~o de mt!tua potencia~ao entre a Palavra revelada e a razao humana
em busca da verdade.




