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Frezado Serüior: 

Há alguns dias tive o privilegio de adquirir seu 
inestiir.ável Diccionario de Filosofía, publicado pela Editorial 
Sudamericana de 3.Aires, 5a. edigao, Junho de~1965, obra que já 
eonkecia de edicjoes anteriores mas que sdmente a¿-ora pude adquirir. 
Creio ser desneoessário ciizer-lhe - to reciei o seu trabalho , 
pois mestres e filósofos de iodo o muido a respeito déla já se tém 
manifestado con osjnaiores elogios, clase cando-a justamente co
mo obra impar no genero* A •...... modesto amante da filosofía, s<5 me 
resta agradecer-lfae, e muito, pelo saber e cempo que V.S. dedicou a 
realizá-la, ¡toando-nos una t*° j-reeiosidade. Sostaría ananas oue 
V.S. sou- .se que seu amor e dedic- ••-.'"*• £m0 '*:rfei tímente compreendidos 
or seus leitores, que renten por sí ° r?r t** *&o e respeito. 
jJito isso, quero •- :er-lhe que multo me conetran^e escrever-lhe es
ta carta, oue visa fazer pequeña crítica a um cios vnrbctes de seu 
Diccionario- ;?ecrevo-a éntrate nto cor a maior humildade, admiracao e 
respeito, na certera de que V.F. coi '©enderá o espirito que a ani
ma:" llr ata-re do verbote YIN, YAtIGr Hele V*S. ne reí ere a Yin como 
masculino, positivo, e a Yang, como femiriro. no^rtivo, o que é um 
equívoco, ou mglbior, •••• inversao, prov:?velmente originaria de um 
lapso de revisao. Acredito entr< que ta*! verbete deverá ser re
visto "¡ara futura edinao, devidc a - 'táncia -o tais elementos no 
pensamento chines,. Igual mente no verbete T API SISO V.S. se refere a 
Ying como contra^ao^e e Yang cono expansro, no que creio ter tanbém 
ocorrido urna inversao. Se V.S. per Ditir 8 erte humilde sapateiro su
bir além aas sandalia* , aesejaría acrescentar oue nao considero per-
feita a referencia ao Yin-Tang como uua Eescola" da filosofía chine-
sa, sendo na realidade "elementos11 ao uen&amento místico-filosófico 
chines. Creio mesmo que, neste sentido, todo o verbete YIN,fang me
rece a ate-ncao de V.S. para urna futura revisao devido á importancia 
que tais elementos orientáis tem assumido em determinadas linhas do 
pensamento e da psicología ocidentais, especialmente ñas influencia
das pelos trabalEos de C.G-. JUNG. 

Ivlais urna vez desculpando-me pela ninha terrível imper
tinencia, cuero encerrá-la disendo-lhe que a ela fui levpdo sómente 
pela adtdragao Drof-xna que nutro -ñor V«S. e sua obra, citando-lhe 
esse antigo proverbio chines : " A humildade é urna bofi coisa, mas a 
humildade excessiva é vizinha da pericülosidcide: o silencio e urna vir 
tude, mes o siDencio indevido revela um espirito doloso". 
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De V.S. admirador sincero, 


