
 1 

No. especial comemorativo do volume 300 e dos 25 anos das revistas do Cemoroc (1997-2022)  

Convenit Internacional 36-37     mai-dez 2021     Cemoroc-Feusp  
 
 

 

Os inéditos que Julián Marías confiou ao Cemoroc 
 
 
 

Jean Lauand1 
 
 
 

Resumo: Por ocasião da celebração do 25º aniversário (em 2022) e do No. 300 das revistas universitárias 
do Cemoroc, Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente (Edf-Feusp), alojadas em 
www.hottopos.com, a Editora pediu a seus editores, um artigo de retrospectiva de publicações 
importantes de sua história. Neste artigo recordamos as conferências que Julián Marías confiou às revistas 
do Centro. 
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Abstract: To celebrate this 25th anniversary of Cemoroc’s journals (2022), the publisher has asked 
editors  to write an article summarizing some of our most important publications. In this article, we 
present the links to some lectures by Julián Marías that the Spanish philosopher offered to our Center.  
Keywords: Cemoroc. journals. Julián Marías. lectures. 
 
 
 

 
 
 

Introdução – Julián Marías nos primórdios de nossa editora 

No artigo principal – revisitando em geral os 25 anos de nossas edições – que 

escrevi para este volume, recordo que nossa história (e até nossa pré-história...) foi 

marcada, desde o início, pela generosa colaboração de três grandes filósofos que nos 

concederam a possibilidade de publicar textos seus em nossas revistas: Josef Pieper, 

Julián Marías (abreviarei por JM) e Alfonso López Quintás. 

Pieper e Marías eram, na época (e talvez até ainda hoje) os filósofos mais 

lidos pelo grande público em seus países. Pieper, antes de morrer, enviou-me uma 

carta, autorizando-nos a publicar seus artigos. JM teria também um grande gesto para 

com nossa Editora. 

Na primeira viagem à Europa, viagem fundacional de nossas revistas, em 

1998, escrevi uma carta para Julián Marías, dizendo-lhe que era orientador de Sylvio 

Horta, que tinha feito um mestrado e estava fazendo um doutorado sobre sua obra na 

USP e que eu estaria em Madri e gostaria de entrevistá-lo para uma revista da nossa 

USP. Ele assentiu e logo que cheguei a Madri, telefonei e ele marcou para o dia 

seguinte na “primera hora de la tarde”. Por sorte, ocorreu-me perguntar que hora era 

essa e ele respondeu: “Hombre! A las 4 o, si prefiere, a las 5...”. Naquele ano e no 

seguinte, concedeu-me duas entrevistas preciosas, em seu apartamento na rua Valle 

Hermoso (o porteiro de seu prédio tinha lido muitas obras de JM. Coisas de Espanha!).  

A partir desse primeiro encontro, Don Julián, que não me conhecia de nada, 

mostrou-se muito generoso – a grandiosidade de um cavalheiro espanhol – para com 

um jovem que acabara de encontrar. Anos depois, li lisonjeado em suas “Memorias 1” 

(Madrid: Alianza, 1989), uma possível explicação para essa confiança. Falando de seu 

primeiro encontro com Pedro Laín, politicamente no extremo oposto, JM diz: 
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Nunca me he fiado más que de las caras de las personas; y cuando 

alguna vez no he hecho caso de lo que veía, he tenido que lamentarlo. 

 

E em um artigo no ABC (14-06-2001), sobre o mesmo tema (“El español 

Pedro Laín”. www.filosofia.org/hem/200/20010614.htm)  

 

Siempre he pensado que, despojada de su exclusivismo, tiene valor la 

creencia de que «la primera impresión es la que vale»; me limito a 

creer que la primera impresión vale.  

 

Após gravarmos a entrevista, Don Julián convidou-me para assistir a suas 

conferências sobre filosofia (ele estava dando dois cursos de conferências). Anotei 

endereço, datas e fui ao curso “A Espanha possível do século XXI”. Ao chegar ao 

local (a conferência “La moralidad colectiva” era na calle San Bernardo, rua central 

em Madri), havia uma multidão, mais de 300 pessoas que se apinhavam para assistir a 

um filósofo, que contava, então, com 84 anos. Marías era um conferencista 

incomparável que, quase literalmente, tirava o ar da plateia. Sem nenhuma anotação, 

sua voz cálida, dava a impressão de estar conversando com cada um, semi-

formalmente. Ao final, perguntei sobre a trabalheira da preparação e ele respondeu-me 

que não, que era tudo improviso. E com o oxímoro: “una improvisación inmensamente 

preparada!”.  

 

                           
          No apartamento de Julián Marías em Madri                                              Sylvio Horta  

 

D. Julián quis honrar-me, recebendo-me antes de começar na antessala da 

conferência e, ao final, vieram a meu encontro duas simpáticas senhoras, professoras, 

dirigentes da Asociación de Amigos de Julián Marías, Cármen e Teresa Barril Roche 

(eram irmãs) e me perguntaram se eu tinha gostado, de onde eu vinha etc. e me 

falaram da Asociación. Combinamos um encontro para conversar com mais calma, no 

dia seguinte, em frente ao Museu do Prado. Cheguei pontual e quando expliquei que, 

além de professor, era editor, elas prontamente me ofereceram, da parte de JM, muitas 

fitas das conferências do filósofo para publicação.  

Em 17-6-2000, data em que JM comemorou seu 86o. aniversário, minhas 

amigas da AAJM confiaram também à nossa editora a publicação de algumas 
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conferências do curso ministrado em 1999-2000 (uma para cada filósofo: de Heráclito 

a Heidegger, passando por Aristóteles, Agostinho, Descartes, Locke, Husserl, Ortega 

etc.) sobre História da Filosofia (em seus estilos). Quando se tem em conta que a 

Historia de la Filosofía de Marías (de 1940) é até hoje um dos livros mais vendidos no 

mundo, pode-se avaliar a importância desse gesto de amizade e confiança. 

Graças a essas generosas ofertas, publicamos, com exclusividade, muitas 

conferências de JM.  

 

A repercussão das publicações de Julián Marías pelo Cemoroc  

Nosso webmaster, Sylvio Horta, professor do Curso de Língua e Literatura 

Chinesa na FFLCHUSP, apreciou especialmente este trabalho, pois é um dos maiores 

conhecedores da obra de Marías (e da de Ortega) no Brasil.  

Sylvio criou em nosso site (em espanhol e português, principalmente), uma 

seção Signatures, recolhendo de nossas revistas, matérias exclusivas de (entre outros) 

Julián Marías e Alfonso López Quintás e, com exclusividade na Internet, de Josef 

Pieper (www.hottopos.com/4.htm). Na época, no Cemoroc brincávamos entre nós, 

dizendo que eram “Os três tenores” da Editora (alusão a Pavarotti, Carreras e 

Domingo, de muito sucesso na época).  

Desde então, essas conferências (e entrevistas) de JM tiveram uma enorme 

repercussão na Internet, ganhando inúmeros prêmios: várias delas alcançaram os Top 

Ten que o Google manteve por muitos anos; como 4 vezes receberam a distinção 

“Dirección de la Semana” do Suplemento “Alfa y Ómega” (Nos. 211, 231, 250 e 253) 

do ABC de Madri etc.  

Como curiosidade, por exemplo, foram traduzidas ao russo (Universidade dos 

Urais), ao árabe (na Tunísia) e ao chinês: 

 

 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4550/2/sf-07-69.pdf 
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Para além das curiosidades, algumas dessas “nossas” conferências de JM estão 

oficialmente indicadas nos Programas de Estudo das Bases Curriculares do Ministério 

da Educação do Chile e uma das entrevistas que fiz a JM está reproduzida no site do 

Ministério da Educação da Espanha.  

 

 

 

 

Exclusivos de Julián Marías para o Cemoroc (no original espanhol) 

 

 

Conferências de “Los estilos de la Filosofía” 

 

Parménides - http://www.hottopos.com/convenit6/mariamodo.htm#parmenides 

Heráclito - http://www.hottopos.com/rih4/mariash.htm 

Aristóteles - http://www.hottopos.com/mirand11/jmariast.htm 

San Agustín - http://www.hottopos.com/mirand12/jms1agus.htm 

Leibmiz - http://www.hottopos.com/mp2/leibniz.htm 

Kant - http://www.hottopos.com/mirand12/jms2kant.htm 

Nietzsche - http://www.hottopos.com/mp2/mriasnz.htm 

Husserl - http://www.hottopos.com/mp2/husserl.htm 

Heidegger - http://www.hottopos.com/mirand12/jms3heid.htm 

Ortega - http://www.hottopos.com/mirand12/jms4ort.htm 



 5 

Entrevista  

Perspectivas de la Filosofía, hoy - www.hottopos.com/notand1/entrev_marias.htm 

 

 

Conferências de outros cursos  

 

La mujer - http://www.hottopos.com/mirand12/jms6mujer.htm 

Enamoramiento - http://www.hottopos.com/mirand12/jms5enam.htm 

La persona - http://www.hottopos.com/mp2/mariaspers.htm 

Las dos formas de Convivencia - www.hottopos.com/notand7/marias2formas.htm 

Filosofía y autenticidad - http://www.hottopos.com/convenit3/marias.htm 

La moralidad colectiva - www.hottopos.com/notand2/la_moralidad_colectiva.htm 

El método ante el problema de Dios - http://www.hottopos.com/rih28/89-94JM1.pdf 

Inseguridad y certidumbre - http://www.hottopos.com/convenit/jm1.htm 

Las edades de la vida - http://www.hottopos.com/convenit/jm2.htm 

La Filosofía y el Restablecimiento de las Creencias -  

http://www.hottopos.com/convenit/jm3.htm 

 

 

Exclusivos de Julián Marías para o Cemoroc (traduzidos ao português) 

 

Conferências de “Los estilos de la Filosofía” 

Parménides - http://www.hottopos.com/harvard3/jmparm.htm#parm 

Heráclito - http://www.hottopos.com/harvard3/jmheracl.htm 

Aristóteles - http://www.hottopos.com/harvard3/jmarist.htm 

Agostinho - http://www.hottopos.com/harvard3/jmagost.htm 

Kant - http://www.hottopos.com/harvard4/jmskant.htm 

Nietzsche - http://www.hottopos.com/mp2/nietzsche_pt.htm 

Heidegger - http://www.hottopos.com/harvard4/jmshdg.htm 

Ortega - http://www.hottopos.com/harvard4/jmsortega.htm 
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Entrevistas  

 

Perspectivas da Filosofía, hoje –  

http://www.hottopos.com/notand1/entrev_marias_trad.htm 

Entrevista - http://www.hottopos.com/videtur8/entrevista.htm 

 

 

Conferências de outros cursos  

 

A inovação radical da filosofia - http://www.hottopos.com/mirand15/perisse.htm 

A moralidade coletiva - http://www.hottopos.com/videtur5/a_moralidade_coletiva.htm 

A mulher - http://www.hottopos.com/mp2/mariasmulher.htm 

Liberdade e responsabilidade  

http://www.hottopos.com/harvard2/liberdade_e_responsabilidade.htm 
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