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Pode-se aceitar que admirar um filósofo se segue de admirar as suas teorias; ou 
pode-se aceitar que não é preciso admirar as suas teorias se se admirar 
suficientemente o seu carácter. Teorias e caracteres são certamente parte dos 
encantos da filosofia. Até os não-platonistas podem admitir que Sócrates era uma 
pessoa estranha; os anti-wittgensteinianos que há ali qualquer coisa na teoria da 
linguagem privada; e os a-nietzscheanos até podem sentir compaixão por cavalos 
(os leibnizianos, contudo, terão menos coisas específicas para admirar Leibniz).

Esta disjunção teoria-ou-carácter não ocorre em todas as profissões: pode-se 
adnirar um engenheiro sem invocar nenhuma das razões; ou um político. 
Naturalmente que a engenheiros e políticos não se pede que forneçam detalhes 
sobre assuntos como doutrina. Provavelmente não será necessário admirar 
pessoas apesar das suas ideias quando não se espera reflexão. A nossa admiração 
por artistas, críticos e críticos de arte é deste tipo. Raramente levamos a sério as 
suas teorias; e raramente nos preocupamos sobre como são enquanto seres 
humanos, a menos que, obviamente, nos aconteça tê-los conhecido e assim 
termos desenvolvido as nossas razões não-intelectuais para o fazer. Admiramo-los 
retrospectivamente, por assim dizer, por nos terem ajudado a prestar atenção a 
determinados detalhes, a determinadas partes do mundo. É uma forma de elogio à 
qual o conhecimento da teoria ou do carácter acrescenta pouco. Raramente os 
admiramos pelo que pensavam sobre essas partes do mundo: é o acto de apontar, 
não as coisas-apontadas, que parece ter importância.

Stanley Cavell era admirável desta forma tipo-artista, -crítico, -engenheiro, 
-político. Isto é peculiar, uma vez que era considerado sobretudo enquanto 
filósofo e assim sendo como tendo exprimido opiniões filosóficas sobre coisas. A 
bem da verdade, no entanto, já não me lembro de nenhuma; isto é, aprendi-as 
quase todas mas já não me lembro dos detalhes. Não gosto de algumas das quais 
me lembro. Apesar de tudo, embora não me comova o seu argumento geral sobre 
cepticismo, comove-me ainda o seu argumento sobre Lear; a sua ligação, ou 
qualquer ligação, entre felicidade e voltar a casar pode acabar por demonstrar-se 
ténue, mas já não distingo a sua descrição de The Philadelphia Story de The 
Philadelphia Story, o filme; interesso-me mais pelo que ele disse sobre uma certa 
coreografia de Fred Astaire do que por Fred Astaire; tenho uma aversão intensa 
pelo Walden, e profunda a Emerson, e ele faz com que nenhuma me aflija 
particularmente; além disso, a minha admiração por ele é autónoma da admiração 
que tem por si próprio: até já lhe perdoei a autobiografia.

A minha admiração por Stanley Cavell é em grande medida a admiração por uma 
geração de filósofos cuja maioria não conseguiria hoje emprego na América ou em 
qualquer parte do mundo desenvolvido. Quase todos (para levar em conta apenas 
um espaço temporal admirável no caso de Harvard) eram filósofos que podiam 
fazer outras coisas: sabiam de contraponto, construíram rádios, combateram em 
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guerras, sofreram naufrágios, escreveram pouco, subiram montanhas, geriram 
galerias de arte e pilotaram aviões. Não é, apesar de tudo, mera admiração por um 
tipo genérico de pessoa: «fazer outras coisas» não é suficiente para estabelecer 
um tipo. Mais precisamente, no caso de Cavell, é uma admiração incondicional 
por filósofos sem uma área de especialização.

Vendo bem as coisas, Platão, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant ou Wittgenstein, 
e talvez três ou quatro contemporâneos que subsistem, também não têm 
nenhuma área de especialização. Não se imaginaria qualquer um deles a rever 
teses, envolvidos em projectos ou associações profissionais, e nem certamente 
envolvidos naquela conspiração a que por aí se dá o nome metafísica ocidental. As 
suas filosofias chegaram-nos enquanto expressão de um carácter intelectual que 
tomamos enquanto um todo, completamente independente do que disseram ou de 
quem foram. Visto assim, importa pouco se Kant estava a discutir números ou 
jardins e Aristóteles causas ou crocodilos. Há uma enorme monotonia nos 
melhores filósofos que suplanta o facto contingente das suas teorias e caracteres.

É esta a monotonia que reconhecemos nas meditações menos sofisticadas de 
críticos, artistas e engenheiros. Costumam ser pessoas cujas vidas parecem ter 
encontrado uma direcção no acto permanente de apontar. É uma forma de 
repetição comparada com a qual as mudanças nas suas vidas, e as suas opiniões 
sobre as suas vidas, se tornam insignificantes. Para estas pessoas, a medida do 
sucesso é até que ponto as suas evocações se tornaram indistintas das coisas que 
nos estavam a evocar. Certo, tais evocações podem contar como razões e 
argumentos. São também, no entanto, estranhamente perecíveis, esbatendo-se à 
medida que o seu público progressivamente percebe os argumentos ou adopta as 
suas locuções. É certo que muitos de nós ainda estamos em dívida para com eles a 
propósito de algumas dessas evocações; e a locução comum «Não faço ideia» é 
quase unanimemente atribuída a Platão. Mas, excluindo raras dívidas unânimes, é 
razão suficiente para admiração que nas catacumbas que sobram, em salas de aula 
e em cinemas, as pessoas tenham passado a ver um certo número de filmes, 
certas formas de falar e partes do mundo exactamente como Cavell disse que 
eram. Podemos ser de algum modo redimidos pela nossa admiração por Stanley 
Cavell visto que, ao contrário de Stanley Cavell, não podemos pensar realmente 
que alguma vez tenhamos influenciado um milímetro que seja das locuções de 
outras pessoas ou do mundo. 

* Tradução de Telmo Rodrigues.




