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Uma Carta
A Carta de Lord Chandos



É muito amável da sua parte, meu muito estimado 

amigo, escrever-me como me escreve, fechando os 

olhos ao meu silêncio de dois anos. E é mais do que 

amabilidade o dar à manifestação dessa sua preocu-

pação comigo, à sua estranheza pelo entorpecimento 

mental em que lhe pareço ter caído, um tom de li-

geireza e ironia que é apanágio dos grandes homens 

marcados pelas atribulações da vida, mas que nem 

por isso se deixam desanimar. 

Esta é a carta que Philipp Lord Chandos, filho mais 
novo do Conde de Bath, escreveu a Francis Bacon, 
futuro Lord Verulam e Visconde de St. Albans, para  
se desculpar junto deste seu amigo pela sua total 
renuncia à actividade literária.



14 15

edifícios de Palladio e Sansovino emergindo do mar? 

E se de algum modo sou o mesmo, como poderia eu 

ter perdido tão completamente, no íntimo da minha 

incompreensível alma, todos os traços e todas as cica-

trizes dessa criação do meu pensamento mais coeso, a 

ponto de na sua carta, que tenho à minha frente, o títu-

lo daquele pequeno tratado me fixar friamente como 

coisa estranha, sem que eu consiga apreendê-lo como 

imagem comum de uma combinação de palavras, mas 

tão somente palavra a palavra, como se esses vocábu-

los latinos, assim articulados, se apresentassem pela 

primeira vez aos meus olhos? Acontece que eu sou 

o mesmo, e há muita retórica nestas perguntas, uma 

retórica que poderá servir para as mulheres ou para 

a Câmara dos Comuns, cujos instrumentos de poder, 

tão sobrevalorizados nos nossos dias, não bastam 

para chegar ao âmago das coisas. Ora, é o meu âmago 

que eu quero pôr a nu perante si, esta aberração, este 

vício, esta doença do meu espírito, chamemos-lhe as-

sim, para lhe poder dar uma ideia do abismo intrans-

ponível que me separa dos trabalhos literários que 

aparentemente tenho à minha frente, bem como dos 

Termina com o aforismo de Hipócrates “Qui 

gravi morbo correpti dolores non sentiunt, iis mens 

aegrotat”1, e conclui que eu preciso da medicina, não 

apenas para dominar o meu mal, mas ainda mais 

para apurar os meus sentidos para o estado em que 

se encontra o meu espírito. Gostaria de Ihe responder 

como merece, gostaria de me abrir, e não sei como fa-

zê-lo. Nem sequer sei bem se sou o mesmo a quem se 

destina a sua preciosa carta. Serei eu, hoje com vinte 

e seis anos, aquele mesmo que com dezanove escre-

veu  o “Novo Páris”, o “Sonho de Dafne”, o “Epitalâmio”, 

esses dramas bucólicos cheios do delírio e da pompa 

das palavras, e de que amavelmente ainda se lembram 

uma rainha divinal e alguns lordes e senhores dema-

siado indulgentes? E serei eu ainda aquele que, aos 

vinte e três anos, sob as arcadas de pedra da grande 

praça de Veneza, em si mesmo descobriu um enca-

deamento de períodos latinos cujo plano espiritual e 

cuja construção lhe deleitaram mais a alma do que os 

1 “Aquele que, acometido de uma doença grave, não sente dores, está doente 
do espírito.” Hipócrates, nascido cerca de 460 a.C. na ilha grega de Cos, foi 
o mais célebre médico da Antiguidade, e é o patrono moderno desta classe 
profissional. 



que estão para trás e que, tal é a estranheza que neles 

sinto, hesito em ver como coisa minha.

Não sei se devo admirar mais a sua tocante be-

nevolência ou a incrível vivacidade da sua memória, 

quando me vem lembrar os muitos pequenos projec-

tos que me animavam o espírito nos dias de grande 

entusiasmo que vivemos em comum. Na verdade, o 

que eu ambicionava fazer era descrever os primeiros 

anos do reinado do nosso último e glorioso soberano, 

Henrique VIII! Os apontamentos deixados pelo meu 

avô, o duque de Exeter, sobre as suas negociações 

com a França e Portugal forneciam-me uma espécie 

de fundamento para isso. E de Salústio chegava-me de 

um modo contínuo, naqueles dias felizes e animados, 

o conhecimento da forma, daquela forma profunda, 

verdadeira e íntima que só se pode intuir para lá do 

terreno limitado dos artifícios retóricos, e da qual já 

não é possível dizer-se que ela dá ordem à matéria, 

porque o que ela faz é penetrá-la, superá-la, para criar 

a um tempo poesia e verdade, um jogo de forças eter-

nas, qualquer coisa tão magnífica como a música e a 

Ein Brief
Der Brief des Lord Chandos



Es ist gütig von Ihnen, mein hochverehrter Freund, 

mein zweijähriges Stillschweigen zu übersehen und 

so an mich zu schreiben. Es ist mehr als gütig, Ihrer 

Besorgnis um mich, Ihrer Befremdung über die geisti-

ge Starrnis, in der ich Ihnen zu versinken scheine, den 

Ausdruck der Leichtigkeit und des Scherzes zu geben, 

den nur große Menschen, die von der Gefährlichkeit 

des Lebens durchdrungen und dennoch nicht entmu-

tigt sind, in ihrer Gewalt haben.

Dies ist der Brief, den Philip Lord Chandos, 
jüngerer Sohn des Earl of Bath, an Francis Bacon, 
später Lord Verulam und Viscount St. Albans, 
schrieb, um sich bei diesem Freunde wegen des 
gänzlichen Verzichtes auf literarische Betätigung 
zu entschuldigen.
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Und konnte ich, wenn ich anders derselbe bin, alle 

Spuren und Narben dieser Ausgeburt meines ange-

spanntesten Denkens so völlig aus meinem unbegreif-

lichen Inneren verlieren, daß mich in Ihrem Brief, der 

vor mir liegt, der Titel jenes kleinen Traktates fremd 

und kalt anstarrt, ja daß ich ihn nicht als ein geläu-

figes Bild zusammengefaßter Worte sogleich auffas-

sen, sondern nur Wort für Wort verstehen konnte, 

als träten mir diese lateinischen Wörter, so verbun-

den, zum ersten Mal vors Auge? Allein ich bin es ja 

doch, und es ist Rhetorik in diesen Fragen, Rhetorik, 

die gut ist für Frauen oder für das Haus der Gemei-

nen, deren von unsrer Zeit so überschätzte Macht-

mittel aber nicht hinreichen, ins Innere der Dinge zu 

dringen. Mein Innres aber muß ich Ihnen darlegen, 

eine Sonderbarkeit, eine Unart, wenn Sie wollen eine 

Krankheit meines Geistes, wenn Sie begreifen sollen, 

daß mich ein ebensolcher brückenloser Abgrund von 

den scheinbar vor mir liegenden literarischen Arbei-

ten trennt, als von denen, die hinter mir sind und die 

ich, so fremd sprechen sie mich an, mein Eigentum zu 

nennen zögere.

Sie schließen mit dem Aphorisma des Hippokra-

tes: “Qui gravi morbo correpti dolores non sentiunt, iis 

mens aegrotat” und meinen, ich bedürfe der Medizin 

nicht nur, um mein Übel zu bändigen, sondern noch 

mehr, um meinen Sinn für den Zustand meines In-

nern zu schärfen. Ich möchte Ihnen so antworten, wie 

Sie es um mich verdienen, möchte mich Ihnen ganz 

aufschließen, und weiß nicht, wie ich mich dazu neh-

men soll. Kaum weiß ich, ob ich noch derselbe bin, an 

den Ihr kostbarer Brief sich wendet; bin denn ich’s, 

der nun Sechsundzwanzigjährige, der mit neunzehn 

jenen “neuen Paris”, jenen “Traum der Daphne”, jenes 

“Epithalamium” hinschrieb, diese unter dem Prunk 

ihrer Worte hintaumelnden Schäferspiele, deren eine 

himmlische Königin und einige allzu nachsichtige 

Lords und Herren sich noch zu entsinnen gnädig ge-

nug sind? Und bin ich’s wiederum, der mit dreiund-

zwanzig unter den steinernen Lauben des großen 

Platzes von Venedig in sich jenes Gefüge lateinischer 

Perioden fand, dessen geistiger Grundriß und Aufbau 

ihn im Innern mehr entzückte als die aus dem Meer 

auftauchenden Bauten des Palladio und Sansovin? 





O destinatário fictício desta carta fictícia é uma per-

sonagem histórica, Sir Francis Bacon [1561-1626], 

filósofo e homem de letras do Renascimento inglês 

que, no Novum Organum [1620], desenvolve uma te-

oria da linguagem de fundo cepticista. Para Bacon, a 

linguagem é um dos idola fori [ídolos do mercado, ilu-

sões empíricas cujo valor epistemológico é pura con-

venção], e ele, tal como o Chandos de Hofmannsthal, 

duvida das suas potencialidades enquanto instrumen-

O silêncio como aura...

Walter Benjamin, Zentralpark

O homem mais sábio da Terra ficou calado durante vinte e seis anos. 
Passado esse tempo, a sua primeira palavra foi: silentium!

Mynona [i. e. Salomo Friedländer], 

na revista Der Sturm, Berlim, nº 9/1910

A Aura do Silêncio –
de Chandos a Wittgenstein

João Barrento
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– que poeticamente remonta ao Romantismo e filoso-

ficamente é de origem intuicionista platónica – toma 

nesta altura consciência de si como estado de crise 

aguda que, por ser um estado crítico, não pode ser 

outra coisa senão uma forma de consciência desper-

ta, mas também transitória, que daria frutos visíveis 

durante décadas. Em pleno Romantismo alemão, Frie-

drich Schlegel definira já o cepticismo, a atitude em re-

lação à linguagem que fundamenta o silêncio aurático 

dos modernos [ou já de Hölderlin], como um paradoxo 

aparentemente insolúvel, ou explosivo: “Enquanto es-

tado transitório, o cepticismo é uma insurreição lógi-

ca; como sistema, é anarquia. O método céptico seria 

então qualquer coisa como... um governo insurrecio-

nal” [Fragmento 97 da revista Athenäum, 1798].

No Hofmannsthal da chamada “Carta de Lord 

Chandos” – publicada em duas partes no jornal de 

Berlim Der Tag, em 18 e 19 de Outubro de 1902, com 

o título “Uma carta” – essa crise manifesta-se, num 

primeiro nível, como crise existencial, de identidade: a 

linguagem é a grande barreira para a expressão sub-

jectiva do real, e a saída encontrada é a de uma “mís-

tica das coisas” [sem misticismo, dirá Hofmannsthal], 

que encontramos também em Rilke ou Musil. Num ou-

to de comunicação e de expressão de uma “verdade” 

íntima das coisas: as palavras representam para Ba-

con, tal como a moeda corrente, o dinheiro na esfera 

do comércio, não o valor objectivo e de uso efectivo 

das coisas, mas o seu valor convencional, e por isso 

destituído de autenticidade. Cruzam-se aqui tradições 

e problemas da filosofia da linguagem que remetem, 

em última análise, quer para o Crátilo de Platão e para 

toda a discussão desde então desenvolvida em torno 

da relação de necessidade ou de convenção entre as 

palavras e as coisas; quer também para a grande ques-

tão que atravessa a história das ideias, da literatura 

e da arte entre Nietzsche e as primeiras décadas do 

século XX: a da necessidade de uma crítica da cultu-

ra perante a constatação de uma crise civilizacional, 

de valores e de linguagem que atravessa a fase tardia 

da cultura burguesa, do fim do século XIX à Primeira 

Guerra Mundial.

Silêncio e crise

Nesta tradição, que o Fim-de-século refina e extre-

ma em termos de sensibilidade crítica, o silêncio é a 

“aura” da obra, aquilo que, paradoxalmente, lhe confe-

rirá pleno estatuto de realidade estética. Tal tradição 
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