
23 de Março de 1956

Senhor Dr. Morujão, querido Amigo

Parto amanhã pela manhã para Fátima, a dar o retiro aos Homens, e de lá sigo para

Lisboa onde tenho de prègar em S. Domingos. Apesar dos escassos minutos de que

disponho decido-me por fim a aproveitá-los para reparar a falta sem nome que, com as

minhas delongas em agradecer e responder à bela carta por mim recebida ao princípio

do mês passado (e lida no nosso "recreio" entre os Padres como vinda de alguém que é

já íntimo e de família), falta pois sem nome que cometi, e tanto mais absurda quanto

eu próprio tinha já escrito para Coimbra a perguntar ao Sr. Prof. Providência a direcção

do Sr. Dr. Morujão. E ele enviara-me esperando eu só dia e hora para escrever. Mas,

pequei pela boa vontade, aquela mesma que tem o inferno cheio, no dizer do nosso

povo: queria esperar uma ocasião mais calma, para escrever com paz, como a amigo,

contando tudo o possível. Por isso passou o tempo, e por isso estou agora a escrever à

pressa. E assim tagarelando estes momentos sobre o meu silêncio, já o Sr. Dr. Morujão

vê que ele tem verdadeira penitência: é confessado, é arrependido e é eficaz no

propósito, porque remedeia o mal (estamos na Quaresma, e tanto a gente se habitua a

repetir isto agora aos que vêm pelo menos uma vez no ano...às vezes melhores que os

outros!...).

Pela carta folguei muito. Gostei do juízo sobre o ambiente estudantil alemão

comparado com o nosso. O meu era esse mesmo. Também pensava idênticamente

sobre o nível de estudos filosóficos em Colónia. Coincide com o que ouvi dizer por aí

mesmo. Colónia perdeu a tradição antiga e domina agora mais nas Ciências

Económicas e nas Jurídicas. Mas é verdade, mesmo assim, que aí se dispõe de um

conjunto de elementos sempre muito difícil de obter entre nós, E Colónia mesmo liga-

nos de perto com as Universidades e centros culturais de toda a Renânia. A propósito:

- Não sei se falaram ao Sr. Dr. Morujão em Walberberg, a meio caminho entre Colónia

e Bonn, pela linha do interior, (que tem partida de aí de ao pé do Sud-Bahnhof)! Em

Walberberg têm os dominicanos um dos seus melhores centros europeus; lá editam a



magnífica Deutsche Thomas-Ausgabe; dispõem de rica biblioteca antiga; editam outras

Revistas e obras. 0 P. Berward Dietsche não se lembrará de mim, mas tratou-me com

carinho extremo e deu--me dormida no quarto do director da edição alemã de S.

Tomás. Vale a pena uma visitita e também ao "laboratório" de oratória sagrada

dirigido por um leigo, Schweinsberg, coisa original, - sê-lo-ia no nosso meio, - mas bem

concebida. Aí está também um professor o Dr. Hans Andrä, autor de obras de muita

substância. Já me dizia alguém que ainda daqui a cem anos seria lido. Tenho aqui um

livro dele para crítica: Vom Sinnreich des Lebens. É denso e difícil.

A 35 km, de Bonn está a famosa abadia de Maria-Lach : situação muito bela,

construção românica, escola particularmente dominante na Alemanha, grande

biblioteca. Os jesuítas já lá viveram e aí principiaram o Stimmen der Zeit, por isso

“Stim<m>en aus Maria-Lach”.

O Prof. Koch, agora jubilado talvez, fundou aí mesmo, num dos edifícios da -

Meister Ekkehardt-Straβe (esse bloco onde estão diversos institutos da Universidade)

o seu institutozito medieval: Thomas-Institut an der Universität Koeln, Um aluno

americano teve a ideia de lhe oferecer 100.000 marcos. Aí encontra a Revista

Portuguesa de Filosofia. Pedia a bondade de fazer-lhe uma visita e travar relações com

ele, com o Dr. Kluxen (o antigo assistente Lakebrink já agora ensina em Colónia) e os

seus iniciados. J<oseph> Koch pertence ainda à boa escola de medievalistas como

Pelster, Grabmann, etc.

Em Colónia, ainda ensina, e é um dos elementos preponderantes da Faculdade

de Direito, o Prof. Peters, Pres<idente> da Goerres-Geeellsechaft. Ficará contentíssimo

de conhecê-lo. Já esteve em Coimbra. Acaba de escrever-me e é um grande amigo de

Portugal. Teria muito gosto em que o visitasse e se me permitir apresento-o. - A

res<idência> da Companhia em Colónia é aí perto : Stolzestrasse, la (Sudbahnhof) e em

Bonn em Lennétrs.5 (perto da Studentenhaus). Aqui estão 2 Padres que falam

português e amigos: Lutterbeck e Schweitzer. - E são 10 e 3/4 da noite.

Um abraço e B.F. – Saudades do Reitor, Fragata e todos. Um abraço do seu

muito dedº que pede perdão e sempre o abençoa

José Bacelar de Oliveira


